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Вовед 
 

Каналите на дистрибуција, како интегрален дел на стратешкиот маркетинг, се 

клуч за успех на компаниите за осигурување кои сакаат да опстојат на пазарот на 

осигурување во иднина. Со промените во пазарното окружување, ефикасноста и 

ефективноста на каналите на дистрибуција стануваат критични точки и за постоечките 

и за новите пазари на осигурување. Во претходните неколку години, станува сè 

поочигледно дека индустријата на финансиски услуги се обликува под влијание на 

помал број добро дефинирани надворешни фактори на промени, пред сè предизвикани 

со растечката консолидација и глобализација, политички и социјални промени, 

промени во ставовите на купувачите и брзиот развој на технологијата и развој на 

дистрибутивните модели. 

Начинот на пласман на осигурителните услуги, исто така е изменет. Тука, пред 

сè се мисли на: демографските промени, промените во ставовите на купувачите, 

развојот на технологијата и правната регулатива. Овие трендови ја менуваат услугата 

која посредниците можат да ја пружат, се менуваат потребите и желбите на купувачите 

кога станува збор за услугите кои им се нудат, каналите преку кои може да се добие 

услугата, начинот на кои корисникот ја забележува услугата. 

Склучување на осигурување, односно продажба на осигурителни услуги, 

претставува постојано барање и употреба на најповолни пазарни и дистрибутивни 

канали, со постојана грижа за постигнување на што подобри економски и други 

ефекти, како за компанијата за осигурување, така и за осигурените. Тоа е можно само 

со изградување и употреба на такви пазарни канали кои ќе овозможат осигурителните 

услуги да им станат подостапни на постојните и потенцијалните осигурени, а при 

настанувањето на осигурениот настан, осигурениот со едноставна пријава, квалитетна 

проценка и ликвидација на штетата да добие брзо плаќање на отштетата, односно 

осигурениот износ. 

Поради природата на работата, поголем дел од видовите на осигурување мора 

да користат такви пазарни канали кои овозможуваат стручно советување и тоа во сите 

фази на осигурителните услуги. Тоа го диктираат и сè покомплексните и правно 

сложени услови на осигурување, кои поради непознавање би можеле да доведат до 

спорни ситуации и со тоа до загрозување на квалитетното обавување на дејноста 

осигурување. Затоа е логично барањето за развивање на висок степен на образование и 
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усовршување на стручни кадри. Тие на стручен и разбирлив начин треба квалитетно да 

склучуваат осигурувања, односно да ги задоволат потребите на осигурениот за 

економска заштита по пат на осигурување. 

Денес, компаниите за осигурување веќе не се класични компании за 

осигурување со голема организациона шема, со голем број на вработени и физички 

локации на кои се сместени. Осигурувањето се сели од традиционалната мрежа на 

продажба од куќа во куќа, од нудење на традиционални услуги со скромна 

технонологија, кон продажба на осигурување кое во себе содржи комплетна 

финансиска услуга со висока технологија. 

Како последица на поголемата конкурентска борба на полето на осигурување се 

појавија и се развиваат многу нови алтернативни канали на дистрибиција во 

осигурувањето, како што се Интернетот, банкоосигурувањето, директниот маркетинг, 

новите дистрибутери, итн. Целта на сите тие нови канали на дистрибуција е на 

купувачите што повеќе да им ги приближат осигурителните услуги и со тоа, 

компаниите за осигурување да го зголемат својот пазарен удел. Терминот нови 

дистрибутери на пазарот за осигурување се користи за новите, успешни дистрибутери 

кои имаат зацртано да освојат нови купувачи благодарение на продажба на договори за 

осигурување. Како најдоминантен нов канал можеме да го спомнеме 

банкоосигурувањето. 

Последните дваесетина години станато е сосема јасно дека границите помеѓу 

одделните области - видови на финансиски услуги сè повеќе се стеснуваат. Банките и 

компаниите за осигурување чинат напори да ја минимизираат својата ранливост на 

стеснувањето на профитните маргини. Во денешнава динамична глобална економија, 

проширувањето на слободните пазари, глобализацијата, мерџерите, приватизацијата, 

современата регулаторна средина и растечкото влијание на технологијата 

претставуваат можности на 21-от век. Финансиските институции се трудат добро да се 

позиционираат со цел да ги капитализираат овие можности. Банкоосигурувањето е 

предмет на постојан интерес на индустријата на финансиски услуги ширум светот. Во 

изминатите години, регулаторните бариери помеѓу банкарството и осигурувањето се 

намалени или целосно исчезнаа, со што се создаде исклучително пријатна клима за 

банкоосигурување. 

Во литературата и практиката се среќава и еден поинаков начин на поврзување 

на банките и компаниите за осигурување, наречен осигурително банкарство 
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(assurbanking). Ваквата конвергенција помеѓу банкарскиот и осигурителниот сектор 

означува продажба на банкарски производи преку дистрибутивните канали на 

компаниите за осигурување, најчесто агенти и брокери. Во Европа, овој начин на 

соработка помеѓу банките и компаниите за осигурување е многу поредок за разлика од 

банкоосигурувањето. Токму поради тоа, во овој труд вниманието е насочено 

единствено кон концептот банкоосигурување, односно продажбата на осигурителни 

производи преку банка, во конкретниот случај НЛБ банка – Скопје. 

Од теоретските разработки како истражувачки проблем се јавува потребата од: 

 Дефинирање и разграничување на каналите на дистрибуција во осигурувањето, 

со посебен акцент на банкоосигурувањето и неговите специфичности; 

 Детерминирање на банкоосигурувањето низ призмата на факторите кои 

најмногу влијаат на истото; 

 Преглед на трендовите кои влијаеле или сѐ уште влијаат на работењето на 

компаниите за осигурување, а посебно на банките коишто отпочна со новиот 

бизнисот на продажба на полиси за осигурување; и 

 Реална слика на банкоосигурувањето во европски рамки, со посебен осврт на 

Република Македонија и неговиот раст и развој преку можностите и 

перспективите на современите трендови. 

Целта на ова истражување е да се дефинираат, детерминираат и определат 

влијанијата на современите трендови како услови за раст и развој на 

банкоосигурувањето и можноста и спремноста за имплементирање на овие трендови од 

светскиот пазар на домашни економски услови, во конкретниот случај во НЛБ банка – 

Скопје.  

Со овој магистерски труд сакаме да дадеме придонес кон мисловно-теоретско 

дополнување на ставовите кои стремат кон современите трендови како услов за раст и 

развој на компаниите за осигурување и банките. За таа цел произлезе општата хипотеза 

на овој труд која се однесува на тоа, дали современите трендови во осигурувањето, 

како што е банкоосигурувањето имаат влијание врз растот на премијата на компаниите 

за осигурување и кредитирањето на банките. Но со цел целосна разработка и одговор 

на вака поставената хипотеза, природно се наметна потребата за поставување на 

неколку помошни хипотези во функција на општата хипотеза. Помошните хипотези се: 

 Современиот пристап на дефинирање, моделирање и определба на 

банкоосигурувањето е начин на разбирање на современите трендови; 
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 Детерминирањето на банкоосигурувањето преку факторите кои имаат најголемо 

влијание е услов за разбирање на појавата и растот на алтернативните канали на 

дистрибуција; 

 Банкоосигурувањето како тренд во осигурувањето е фактор за раст и реалност 

на компаниите за осигурување, како и фактор за раст на кредитирањето на 

банките; и 

 Реалната слика на пазарот на осигурување во европски рамки ги дефинира 

перспективите за раст и развој на банкоосигурувањето во РМ, посебно во НЛБ 

банка – Скопје и компаниите за осигурување кои ги застапува. 

 Преку овој труд очекуваме да се отвори можноста за научна наобразба на 

пошироката јавност за алтернативните канали на дистрибуција во осигурувањето, како 

што е банкоосигурувањето, за можностите и перспективите кои тоа ги нуди, имајќи ги 

во предвид современите трендови кои ја отсликуваат потребата на денешницата, како 

фактор за раст на осигурувањето во Република Македонија. Преку анализа на 

меѓусебната соработка на НЛБ банка – Скопје и компаниите за осигурување ќе се 

добие јасна слика за потребата од овој алтернативен канал за дистрибуција на 

осигурителни производи и ќе се укаже на можностите и начините за понатамошно 

унапредување на истиот. 
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I. Специфичности на каналите на дистрибуција во осигурувањето 
 

Каналите на дистрибуција, како интегрален дел на стратешкиот маркетинг, се 

клуч за успех на компаниите за осигурување кои сакаат да опстојат на пазарот на 

осигурување во иднина. Со промените во пазарното окружување, ефикасноста и 

ефективноста на каналите на дистрибуција стануваат критични точки и за постоечките 

и за новите пазари на осигурување. Во претходните неколку години, станува сè 

поочигледно дека индустријата на финансиски услуги се обликува под влијание на 

помал број добро дефинирани надворешни фактори на промени, пред сè предизвикани 

со растечката консолидација и глобализација, политички и социјални промени, 

промени во ставовите на купувачите и брзиот развој на технологијата и развој на 

дистрибутивните модели. 

Начинот на пласман на осигурителните услуги, исто така е изменет. Тука, пред 

сè се мисли на: демографските промени, промените во ставовите на купувачите, 

развојот на технологијата и правната регулатива. Овие трендови ја менуваат услугата 

која посредниците можат да ја пружат, се менуваат потребите и желбите на купувачите 

кога станува збор за услугите кои им се нудат, каналите преку кои може да се добие 

услугата, начинот на кои корисникот ја забележува услугата. 

Склучување на осигурување, односно продажба на осигурителни услуги, 

претставува постојано барање и употреба на најповолни пазарни и дистрибутивни 

канали, со постојана грижа за постигнување на што подобри економски и други 

ефекти, како за компанијата за осигурување, така и за осигурените. Тоа е можно само 

со изградување и употреба на такви пазарни канали кои ќе овозможат осигурителните 

услуги да им станат подостапни на постојните и потенцијалните осигурени, а при 

настанувањето на осигурениот настан, осигурениот со едноставна пријава, квалитетна 

проценка и ликвидација на штетата да добие брзо плаќање на отштетата, односно 

осигурениот износ. 

 Поради природата на работата, поголем дел од видовите на осигурување мора 

да користат такви пазарни канали кои овозможуваат стручно советување и тоа во сите 

фази на осигурителните услуги. Тоа го диктираат и сè покомплексните и правно 

сложени услови на осигурување, кои поради непознавање би можеле да доведат до 

спорни ситуации и со тоа до загрозување на квалитетното обавување на дејноста 

осигурување. Затоа е логично барањето за развивање на висок степен на образование и 
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усовршување на стручни кадри. Тие на стручен и разбирлив начин треба квалитетно да 

склучуваат осигурувања, односно да ги задоволат потребите на осигурениот за 

економска заштита по пат на осигурување1. 

Денес, компаниите за осигурување веќе не се класични компании за 

осигурување со голема организациона шема, со голем број на вработени и физички 

локации на кои се сместени. Осигурувањето се сели од традиционалната мрежа на 

продажба од куќа во куќа, од нудење на традиционални услуги со скромна 

технонологија, кон продажба на осигурување кое во себе содржи комплетна 

финансиска услуга со висока технологија. 

Успешните компании за осигурување брзо реагираат за да ја прилагодат својата 

дистрибутивна мрежа на современите барања. Пред сè, мора да се води сметка за 

купувачите на осигурителната услуга, кои се сè повеќе информирани и сè повеќе 

очекуваат кога станува збор за бенефициите и приходите кои се остваруваат со помош 

на осигурувањето. Покрај тоа, и законската регулатива која го прати осигурувањето 

станува сè пофлексибилна и поттикнува иновации, пред сè можност за интеграција на 

компаниите за осигурување со финансиски и нефинансиски институции. 

Конкуренцијата на пазарот за осигурување станува сè посурова и сè побројна. 

Осигурителни услуги не се нудат само во компаниите за осигурување. Осигурувањето 

на заинтересираниот клиент му станува сè повеќе достапно и со помош на: банките, 

инвестиционите фондови, е-брокери, синџири на маркети или производители на 

автомобили. 

Кај осигурителните услуги, каналите за дистрибуција постојат за да ја 

комплетираат или олеснат размената помеѓу осигурителот и купувачот. Во таа улога, 

каналите на дистрибуција даваат информации за услугата и процесите за 

потенцијалните и постоечките корисници на услуги, како и заемно сервисни опции, на 

пример, одржување и негување на контакти и информации за штетите на 

потенцијалните корисници. Иако, каналите на продажба на стоки и услуги не се 

разликуваат од каналите на продажба на осигурителни услуги, сепак, каналите на 

продажба и дистрибуција на осигурителната услуга се специфични, поради тоа што2: 

 изборот на канали за продажба претставува активност на осигурителот, врзана 

со голем број на одлуки за начинот на дистрибуција и изборот на каналите, 

                                                 
1 Милошевиќ, Б., (2006), Вовед во осигурувањето, ФТУ, Охрид, стр. 261. 
2 Јовановски, Т., (2005), Економика на осигурување, ЕМК, Скопје, стр. 267. 
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коишто ќе служат за пренесување на осигурителната услуга од осигурителот до 

осигурениот; 

 прашањето на реализацијата во осигурувањето (тоа во осигурувањето е 

аквизицијата) е изразено поради тоа, што аквизицијата во осигурувањето, 

односно склучувањето на договорот за осигурување, не претставува последна, 

туку прва фаза во продажбата на осигурувањето; 

 осигурителната услуга не е видлив производ којшто може да се произведе за 

пазар. Исто така, ако осигурителна услуга не се продаде, таа не е стока којашто 

може да се складира во магацин за да чека да се продаде; 

 ефикасното работење во осигурувањето речиси секогаш е условено од степенот 

на масовност во давањето на разни видови на осигурителни услуги; и 

 промоцијата на осигурителните услуги ги опфаќа сите активности што ги 

преземаат и остваруваат институциите за осигурување, со цел да ги пласираат и 

реализираат осигурителните услуги. 

 

I.1. Директен и индиректен канал на дистрибуција во осигурувањето 
 

Различните очекувања на корисниците на услуги кога е во прашање самата 

услуга или нејзиниот квалитет, како и начинот на кои услугата се дистрибуира, можат 

да објаснат зошто заедно егзистираат разни видови на канали на дистрибуција. Притоа, 

можни се два општо прифатени канали на дистрибуција: директен канал на 

дистрибуција и индиректен дистрибутивен канал (слика 1). 

Слика 1. Видови канали на дистрибуција на осигурување 

 
Директен канал на дистрибуција 

 
 
 
 
 

Индиректен канал на дистрибуција 
 
 
    

 

 
Извор: Сопствена интерпретација 

посредник 
корисник на 
осигурување 

компанија за 
осигурување 

 

компанија за 
осигурување 

корисник на 
осигурување 
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Дистрибутивниот канал создаден да ѝ овозможи на компанијата за осигурување 

сама и во директен контакт со корисниците да ги продава сопствените услуги е познат 

како директен канал на дистрибуција. Во овој канал компаниите за осигурување се 

концентрираат на градење на директни односи со нејзините конзументи, како 

спротивност од градење односи преку агенти за осигурување и брокери за 

осигурување. Поради тоа овој дистрибутивен канал е познат и како маркетинг на 

директен однос3.  

Директниот канал на дистрибуција претставува начин на продажба кој (1) 

употребува еден или повеќе медиуми за да оствари непосреден и мерлив одговор како 

што е прашување или испитување на заинтересираните купувачи за услугите на 

компанијата; (2) врши анализирање на акциите што се преземаат; (3) снабдува 

информации за базите на податоци за идни користења4. За да биде успешен, 

директниот дистрибутивен канал мора да го привлече прво вниманието на купувачите, 

да ја опише услугата којашто се нуди, со крајна цел да предизвика интерес или 

купување на услугата. 

Без оглед на тоа, дали компаниите за осигурување директниот дистрибутивен 

канал го користат како единствен канал на дистрибуција или во комбинација со други 

видови на дистрибутивни канали, секогаш ваквиот начин на дистрибуција нуди 

мноштво предности од кои најзначајни се: 

 Овозможува да се дистрибуираат услуги кои не се соодветни да се продаваат 

преку останатите дистрибутивни канали; 

 Овозможува на ефикасен начин да се освои целниот пазар; 

 Да се биде ценовно конкурентен; 

 Нуди можност за дистрибуирање на софистицирани производи и производи кои 

имаат голем обем на продажба;  

 Овозможува директна контрола на компанијата; 

 Го подобрува квалитетот на услугата на купувачите како и меѓусебните односи. 

Недостаток се поголемите трошоци на продажба кои постојат кај ваквиот начин 

на продажба на осигурување. Причината заради која компаниите за осигурување го 

                                                 
3  Kotler, P., (1999), Marketing Management, Загреб, стр. 778. 
4 Sharon, B.A., Goodwin, W.D., Herrod, W.J., (1998), Life and Health Insurance Marketing, 2th edition, 

стр.446. 
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користат овој начин на дистрибуција, пред сè произлегува од карактеристиките на 

самата осигурителна услуга како и целниот пазар кон кој е насочена компанијата. 

Индиректните канали на дистрибуција се користат во случаите кога 

компанијата за осигурување не е во финансиска можност или не сака, поради 

трошоците, самостојно да ја организира продажбата, па во тој случај ја препушта на 

други, за тоа специјализирани или квалификувани, организации. Најчесто, 

индиректната продажба на осигурување се извршува преку брокери или со користење 

на туѓи канали на дистрибуција, односно туѓи продажни мрежи (тоа можат да бидат 

различни организации, институции и здруженија кои за договорена провизија 

продаваат осигурување во име, по налог и за сметка на осигурителот)5. 

При донесување на одлука поврзана со дистрибуцијата мора да се води сметка и 

за тоа колку широко ќе се дистрибуира производот. Интензитетот со којшто ќе биде 

покриен пазарот зависи од навиките на потрошувачите, карактеристиките на целниот 

пазар и конкуренцијата. Производите на осигурување, во зависност од нивото на 

комплексност, бараат различни дистрибутивни канали, а со самото тоа и трошковна 

структура. Како што производот се прилагодува кон клиентот, комплексноста на 

производот и трошоците на дистрибуција (изразени според трошоците по контактиран 

клиент) се зголемуваат. Резултат на тоа е дека и производот и дистрибутивниот систем 

мора да се менуваат. Комплицираното планирање на продажбата (од аспект на 

сложеноста и вредноста на производите) не може да успее само преку употреба на 

директен маркетинг или само по пат на внатрешните работни сили или независни 

агенти. Секој од овие канали е адекватен за одредени барања на потрошувачите. 

За да се постигне успех, компонентите на дистрибутивниот модел мора да бидат 

усогласени: карактеристиките на производите и бенефициите, дистрибутивните 

трошоци и маркетиншките канали, сето тоа мора да се надополнува едно со друго. 

Осигурителите треба да ги користат сите досега познати канали: интерни продавачи, 

директна пошта, телемаркетинг, Интернет, професионални застапници и посредници, 

банкоосигурување и др. Најефикасна стратегија ќе биде онаа која ќе ги придвижува 

клиентите и каналите, а не само производите и онаа која ќе биде фактор за создавање 

на компаративни предности на осигурителот.  

Логично е дека врз сегментот на купувачи кој компанијата сака да го освои 

треба да влијае дизајнот на услужниот систем на компанијата, но за да се најде 

                                                 
5 Nekić, M., (2004), Marketing u osiguranju, Svijet osiguranja.  
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оптимално дизајниран услужен систем, треба да се најде одговор на следниве 

прашања6: 

1. Кои услуги ќе се нудат; 

2. Која подгрупа на услуги треба да е достапна на различни сегменти на 

купувачи; 

3. Кој канал треба да ја изврши неопходната услуга за секој од различните 

сегменти на купувачи; 

4. Како оптимално да се распределат ресурсите на различните канали; 

5. Како да се стекне оперативна ефикасност и ефективност; 

6. Како најефикасно да се искористи информациската технологија за 

извршување на услужните операции. 

  

I.2.  Традиционални и нови (алтернативни) канали на дистрибуција во 
осигурувањето 

 

Досегашната пракса на продажба на осигурувањето се засновала на продажба 

по пат на директен и индиректен канал на дистрибуција. Компаниите за осигурување, 

во рамките на директните канали, осигурувањето го продавале по пат на сопствени 

организациски облици, директно во компанијата за осигурување, продажба преку 

агенти за осигурување (застапници), а исто така и преку брокери за осигурување. 

Меѓутоа, во последната деценија се јавуваат нови учесници во процесот на 

дистрибуција, преку кои се продаваат осигурителните услуги. При изборот на каналите 

на дистрибуција, посебно влијание имаат два фактори: нивните трошоци и 

задоволувањето на осигурениот со начинот на пружање на осигурителната услуга. За 

полесно да го разбереме ова тврдење, каналите можеме да ги поделиме на 

традиционални и нови облици на продавање на осигурителни услуги, при што, кај 

првите, трошоците на компанијата за осигурување се повисоки, а кај другите се 

наметнува прашањето за квалитетот на информацијата на осигурувањето7. 

 Традиционалните канали на дистрибуција во осигурувањето (сопствена 

продажна мрежа на компаниите за осигурување, како и надворешна продажна мрежа - 

застапници, посредници, брокери и др.) се најзастапените и најчесто користени канали 

                                                 
6  Giloni, A., Seshardi, S., Kamesam, P.V., (2003), Product and Operation Management, The University of 

Baltimore, USA. 
7  Jeynes, Ј., (2002), Risk Manаgement 10 Principles, Elsevier Science.  
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на продажба. Но, како последица на поголемата конкурентска борба на полето на 

осигурување се појавија и се развиваат и многу нови алтернативни канали на 

дистрибиција во осигурувањето, како што се Интернетот, банкоосигурувањето, 

директниот маркетинг, новите дистрибутери, итн. Целта на сите тие нови канали на 

дистрибуција е на купувачите што повеќе да им ги приближат осигурителните услуги и 

со тоа, компаниите за осигурување да го зголемат својот пазарен удел. Терминот нови 

дистрибутери на пазарот за осигурување се користи за новите, успешни дистрибутери 

кои имаат зацртано да освојат нови купувачи благодарение на продажба на договори за 

осигурување. Како најдоминантни нови канали можеме да ги спомнеме8: 

 Производителите на автомобили кои повеќе не сакаат само продажба на коли, 

туку и услуги; 

 Синџирите на големопродажни и малопродажни хипер и супер маркети кои 

својата понуда ја прошируваат со осигурителни услуги; 

 Интегрирани финансиски компании со голем портфељ на клиенти и голем 

капацитет на продажба. 

За да би им продавале на своите купувачи осигурителни услуги, новите 

дистрибутери користат некои предности во споредба со традиционалните осигурители: 

силината на брендот, зачестеност на контактите со клиентите, маркетинг знаење, 

комерцијално знаење, знаење да изготват и организираат сервисни пакети кои го 

вклучуваат осигурувањето. Новите дистрибутери често излегуваат на пазарот на 

поинаков начин кои подразбира и осигурување и нови услуги. Нема основна ценовна 

војна, се натпреваруваат на други начини, особено со квалитетот на услугата. Овие 

нови дистрибутери имаат капацитет да склучат многу договори на сите континенти. Се 

разбира дека дејноста осигурување нема да успеат да ја развијат сите, туку само оние 

кои ќе најдат начин осигурителната услуга целосно да ја интегрираат во новиот 

производ или услуга. Новите дистрибутери користат различни модели кои се 

интегрирани на различни степени9: 

 Интегрирана компанија за осигурување: дистрибутерот има сопствена 

компанија за осигурување, а реосигурителот игра битна улога помагајќи на 

интегрираната компанија за осигурување сама да се развие. Овој начин главно го 

                                                 
8  Chartier-Kastler, C., (2001), The European Expperience of New Distribution Channels and Bancassurance, 

Distribution in Insurance and New Business Models, ParnerRe.  
9  Стојаноски, Ј., Ќосевски, Ј., (2009), Канали на продажба, ФТУ, Охрид, стр. 57. 
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прифатија оние дистрибутери кои сметаат дека осигурувањето е дел или ќе биде 

интегрален дел на услугата која му е понудена на купувачот и најчесто станува збор за 

производители на автомобили кои основаат сопствени компании за осигурување. 

 Интегрирана брокерска компанија со надворешена компанија за осигурување и 

реосигурување. Овој начин во главно е прифатен од оние дистрибутери чија цел е прво 

да им обезбедат на своите купувачи осигурителна услуга и потоа на таков начин да 

заработат дополнителен приход. 

 Здружување помеѓу дистрибутерот и компанијата за осигурување која создава 

услуга и управува со полисите. Во други случаи, партнерот осигурител управува со 

полисите. Ова воглавно го имаат прифатено оние дистрибутери кои мислат дека 

осигурувањето претставува битно средство за стекнување лојалност на купувачите, 

надевајќи се дека постепено ќе стекнат know-how пред да влезат во нови активности. 

Ова претставува прв чекор до создавање на сопствена компанија за осигурување. 

Како нови дистрибутери може да се третираат и т.н. агрегатори и интегратори. 

Тие продаваат осигурување на тој начин што на потенцијалниот осигурен му нудат 

комплетна услуга преку пакет на осигурување кои тие самите го составуваат како 

комбинација од осигурувања на различни компании за осигурување. Овој облик на 

продажба станува сè популарен, поради тоа што продажбата на осигурувањето е добро 

насочена кон потребите на осигурените, односно договарачите на осигурување. 

Сложеноста при изборот на оптимален пакет на осигурување за поединечни 

договарачи на осигурување, го прави овој облик на осигурување добра информатичка 

поддршка и е идеален за продажба преку Интернет. 

Овие дистрибутери, за сега се аутсајдери кога станува збор за пазарот на 

финансиски услуги, но нивната флексибилност и употребата на технологија им дава 

значајна предност во однос на традиционалните дистрибутери. Значењето на нивните 

дистрибутивни канали се зголемува поради нивната близина со купувачите. 

 Од сето тоа што претходно го кажавме можеме да заклучиме дека осигурените 

денес на располагање имаат повеќе опции отколку пред неколку години, но неизвесно 

е дали и кога овие алтернативни канали (Интернет, Банкоосигурување, новите 

дистрибутери) ќе почнат да доминираат над традиционалните дистрибутивни канали 

(директни продавачи, агенти, брокери). Потрошувачките ставови и преференции, имаат 

влијание врз прифаќањето на овие канали. 
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 Значи, новите канали на дистрибуција можат да обезбедат поголем опфат на 

пазарот по пониски трошоци за спроведување на осигурувањето, но исто така треба да 

се земе во предвид дека овие дистрибутивни канали, кои не се составен дел на 

компаниите за осигурување, тешко можат да се контролираат, што може да доведе до 

тоа, и покрај ниските цени на дистрибуција, тие да го преземаат ризикот од своите 

основачи. Едно од можните решенија за сите оние кои сакаат да останат на пазарот е 

задржувањето на традиционалните канали и воведување на нови канали на 

дистрибуција, без оглед на почетните трошоци и неизвесноста која ја носат. 

Според претходното станува јасно дека, пред компаниите за осигурување е 

мошне тешка задача. Тие мораат постојано да истражуваат нови патеки за зголемување 

на бројот на дистрибутивни канали, преку кои ќе го задоволат купувачот. 

Традиционалните канали и понатаму би играле голема улога при продажбата на 

осигурителните услуги, но воведувањето на нови канали на дистрибуција би имало 

одлучувачко влијание во односите со купувачите. 

Еден од тие нови алтернативни дистрибутивни канали на осигурување е и 

банкоосигурувањето, за кого подетално ќе стане збор во втората глава од овој труд. 
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II.  Банкоосигурувањето како алтернативен канал на дистрибуција во 
осигурувањето 

 

 Традиционалните бариери помеѓу банкарството и осигурувањето сè повеќе се 

губат во последните неколку децении. Оваа појава е резултат на дерегулацијата и 

либерализацијата на пазарот на финансиски услуги, но и појавата на гигантски 

финансиски компании способни да даваат широк спектар на услуги од класично 

банкарство, преку инвестиции, работи со хартии од вредност и управување со 

средства, па сè до нудење на осигурителни услуги. Конкуренцијата и глобализацијата, 

но и технолошките иновации и сè поголемата софистицираност на купувачите, 

значително го потпомогнаа овој тренд. Нудењето на интегрирани финансиски услуги 

со кои се карактеризираат финансиски институции способни да ги овозможуваат сите 

видови финансиски услуги "под еден покрив", стана реалност10.  

 Интеграцијата, односно кооперативните односи во сферата на финансиските 

услуги се појавуваат со поинтезивно темпо, откога една класа на финансиски 

посредници (комерцијалните банки, компаниите за осигурување или инвестиционите 

компании), чија што дејност традиционално е давање на финансиски услуги, отпочнува 

да се занимава со онаа финансиска услуга која што е карактеристична за другиот 

посредник. Имено, долгиот период изминат во традиционалното работење, 

дерегулацијата, технологијата и финансиските иновации, деспецијализацијата и 

особено изострената конкуренција, сосема логично упатуваат кон трендот на 

конгломерација и глобализација.  

 Конкуренцијата во осигурителната дејност е огромна, можеби повеќе од кога 

било во историјата. Ривалството покрај останатите, постои во две основни области, 

цената и квалитетот на осигурителните услуги. Ценовната конкуренција во 

осигурителната дејност првенствено настанува на компаниско ниво, кога се одредуваат 

премиските стапки. Компаниите за осигурување се натпреваруваат со цените 

обидувајќи се да понудат производи со цена пониска од другите компании во истиот 

сектор, кои што нудат исти видови на осигурување. Меѓутоа, цената на осигурувањето, 

како и другите цени, е функција од трошоците на "производството" и кога компаниите 

се успешни во намалувањето на трошоците, тие исто така можат да ги намалат и 

                                                 
10  Stijn, C., (2002), Benefits and Cost of Integrated Financial Services Provision in Developing Countries, 

University of Amsterdam and CFPR, стр. 3. 
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цените на осигурителните производи. Конкуренцијата со квалитетот се одвива на две 

нивоа. Компаниите за осигурување се натпреваруваат во понудата на пошироки форми 

на покритија и во брза услуга при настанувањето на штети. Во некои видови 

осигурување, услужните компоненти на осигурителниот производ вклучуваат и 

проверка и услуги за спречување на настанување на осигурениот случај,  кои што ги 

нудат осигурителите. Може да се констатира дека, конкуренцијата во квалитетот 

настанува, пред сè, на агенциско или брокерско ниво каде што услужните компоненти 

може значително да се разликуваат. 

 Исто така, до пред две децении повеќето банки се занимаваа исклучително со 

давање на услуги традиционални на банкарството, меѓутоа, намалениот профит од тие 

активности условува финансиските институции да отпочнат со изнаоѓање на нови 

финансиски услуги, постигнувајќи го ефектот на синергија и зголемување на 

приходите. 

 Синергијата, честопати е предмет на "жестоки" дискусии помеѓу економските 

теоретичари и истражувачите воопшто, токму поради тоа што се однесува за еден 

фантастичен феномен, а тоа е дека "2 + 2 = 5", т.е. корпоративната комбинација на две 

компании е попрофитабилна отколку индивидуалните профити на компаниите кои што 

се здружиле. Имено, ефектот на синергијата на банката и компанијата за осигурување 

бездруго е предмет на истражување и на многуте практичари во дејноста осигурување, 

но, исто така и во банкарската индустрија. Голем број на комитенти ја одобруваат 

предноста на купувањето на широк асортиман на финансиско-банкарски и 

осигурителни услуги на едно место, оправданоста е потпрена со заштедите во 

трансакционите издатоци, времето и не помалку важната енергија која што се однесува 

на изнаоѓање на дополнителни финансиски услуги. 

 Плодот на интеграцијата на финансиските услуги е појавата на конгломерати на 

финансиските услуги кои што ги претставуваат фирмите или пак група на фирми под 

заедничка контрола кои што ги пласираат финансиските услуги надвор од 

традиционалните граници на еден сектор. Веднаш да потенцираме дека станува збор за 

феноменот во финансиската индустрија којшто е на повидок и во нашето опкружување 

дури и во нашето секојдневие, тоа се аранжманите наречени банкоосигурување 

(bancassurance)  и универзалните банки. 
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II.1. Концепт на банкоосигурување 
 

 Последните дваесетина години станато е сосема јасно дека границите помеѓу 

одделните области - видови на финансиски услуги сè повеќе се стеснуваат. Банките и 

компаниите за осигурување чинат напори да ја минимизираат својата ранливост на 

стеснувањето на профитните маргини. Во денешнава динамична глобална економија, 

проширувањето на слободните пазари, глобализацијата, мерџерите, приватизацијата, 

современата регулаторна средина и растечкото влијание на технологијата 

претставуваат можности на 21-от век. Финансиските институции се трудат добро да се 

позиционираат со цел да ги капитализираат овие можности. Банкоосигурувањето е 

предмет на постојан интерес на индустријата на финансиски услуги ширум светот. Во 

изминатите години, регулаторните бариери помеѓу банкарството и осигурувањето се 

намалени или целосно исчезнаа, со што се создаде исклучително пријатна клима за 

банкоосигурување.  

 На банкарскиот пазар последните две децении се наметнува еден нов тренд на 

конгломерација, којшто во секој случај бил поттикнат и со дерегулацијата на 

банкарското работење во повеќето земји од западниот регион. Издвоениот вид на 

конгломерација претставува диверзификацијата на банките во дејноста осигурување, 

особено осигурување на живот. Овој вид на здружување и работење во светот се 

нарекува, како што погоре споменавме, банкоосигурување. 

Во врска со тоа се појавија голем број термини, како што се: "bancassurance", 

"assurfinance", "assurbanque", "assurbanking", "allfinanz", од кои за потребите на овој 

труд ќе го издвоиме "bancassurance". Allfinanz е првиот збор којшто се употребил за да 

се опише банкоосигурувањето. Овој француски збор бил првиот обид да се илустрира 

влезот на банкарските организации во осигурителниот свет, преку нудење на 

осигурителна заштита на нивните постоечки клиенти. Во нашиот јазик, сè уште не 

постои соодветен и општо прифатен превод на зборот "bancassurance". Некои 

лингвисти сметаат дека соодветен е терминот "банкоосигурување", други го 

преведуваат како "банкосигурување" или "банкарско осигурување". Според тоа, 

можеби најдобро би било да остане во употреба изразот "bancassurance", со оглед на 

тоа што го прифатиле многу земји, но сепак за потребите на овој труд ќе го користиме 

терминот "банкоосигурување".   
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Банкоосигурувањето, генерално означува нудење на осигурителни услуги преку 

банките. Во Сигма 2/199211, банкоосигурувањето е дефинирано како стратегија 

адаптирана од страна на банките или компаниите за осигурување со цел да оперираат 

на финансискиот пазар на повеќе или помалку интегриран начин. Оваа дефиниција 

укажува на меѓусебната поврзаност на различните финансиски услуги, како и за 

дистрибуцијата на овие производи. Овој модел се појавил во Франција во осумдесетите 

години на минатиот век, кога со законски решенија на банките им е овозможено 

ширење на пазарот на осигурување. 

 Други дефиниции го потенцираат степенот на интеграција помеѓу банките и 

осигурувањето, како и тоа дека некои истражувачи сметаат дека за вистинско 

банкоосигурување потребно е високо ниво на интеграција помеѓу овие два сектори. 

Друга позначајна дефиниција укажува на тоа дека осигурителните производи мора 

специјално да се дизајнирани за дистрибуција преку банкоосигурувањето како канал за 

дистрибуција. Понатака, банкоосигурувањето е термин кој ги опишува мерџерите, 

аквизициите, заедничките вложувања (joint venture) или пазарните алијанси помеѓу 

банките и компаниите за осигурување. Банкоосигурувањето е чекор кон формирањето 

на "финансиски супермаркети" (financial supermarkets), каде една институција ги 

сервисира сите финансиски потреби на своите клиенти. 

 Банкоосигурувањето се дефинира и како обид за спој помеѓу банките и 

компаниите за осигурување со цел да се обезбедат осигурителни услуги за базата на 

клиенти на банките. Ова води до појава на голем број различни модели на 

банкоосигурување користени во различни делови низ светот, за разлика од повеќе 

фокусираниот и интегриран пристап во Континентална Европа. Оваа дефиниција, 

всушност означува дека: 

 Дистрибуцијата не е ограничена само во банкарскиот сектор; 

 Дистрибуцијата на финансиски/банкарски услуги од страна на компаниите за 

осигурување (assurbanking) е исклучена; 

 Дистрибуцијата на интегрирани финансиски производи (allfinanz) е вклучена, се 

додека во нив има осигурителна содржина. 

 Банкоосигурувањето претставува обединување на понудите на банкарските и 

осигурителните услуги на едно место, во банките (понудата компанијата за 

                                                 
11

 Swiss Re, Sigma No.2/1992, Bancassurance: A survey of competition between banking and insurance, стр. 4. 
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осигурување ја поседува во целост или делумно)12. Меѓу факторите коишто влијаеле на 

влезот на банките во подрачјето на продажба на осигурителни услуги посебно е 

потребно да се спомне либерализацијата на понудата на банкарските услуги и падот на 

рентабилноста на традиционалните банкарски услуги. Тој пазарен канал на 

осигурителни услуги се појавил во Европа околу 1970 година во Франција, а 80-тите 

брзо се проширил во цела Европа. 

Поради зголемување на својата рентабилност банките почнаа на своите клиенти 

да им нудат животно осигурување како дополнување на нивните банкарски услуги, 

додека неживотно осигурување банките обично не склучуваат. Тоа може да се објасни 

со фактот што животните осигурувања се слични на одредени банкарски услуги, 

додека за склучување на неживотни осигурувања извршителите немаат потребно 

знаење. Секако, постои можност потенцијалните купувачи да се пренасочат на 

компанијата за осигурување или да се воведат посебни термини кога на банкарските 

клиенти во банките застапникот на осигурувањето им дава стручни совети по пат на 

кои, доколку се одлучат, можат да склучат одредено осигурување кое најдобро ќе 

одговара на нивните индивидуални потреби и финансиски можности. 

Во последно време се појавува и тренд на поврзување на финансиски 

институции, со што на странките им се овозможува на едно место да ги обават сите 

финансиски услуги, од склучување на осигурување, до банкарски услуги и 

инвестирање на парични средства и различни облици на финансиски вложувања, на 

пример, во заемни фондови, акции и сл. 

Во литературата и практиката се среќава и еден поинаков начин на поврзување 

на банките и компаниите за осигурување, наречен осигурително банкарство 

(assurbanking). Ваквата конвергенција помеѓу банкарскиот и осигурителниот сектор 

означува продажба на банкарски производи преку дистрибутивните канали на 

компаниите за осигурување, најчесто агенти и брокери. Во Европа, овој начин на 

соработка помеѓу банките и компаниите за осигурување е многу поредок за разлика од 

банкоосигурувањето. Токму поради тоа, во овој труд вниманието е насочено 

единствено кон концептот банкоосигурување, односно кон сите елементи и 

карактеристики на овој концепт, кои се наведени и опишани во понатамошниот дел од 

оваа глава. 

 

                                                 
12 "Лексикон Осигурања", "Будуќност", Нови Сад, 2002 год., стр. 13. 
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II.2. Модели на банкоосигурување 
 

II.2.1. Начини за влез во банкоосигурување 

 

 Нема единствен начин за влез во банкоосигурувањето кој е и "најдобар" за секој 

осигурител или секоја банка. Како и во секоја бизнис ситуација, соодветен стратегиски 

план создаден според анализата на внатрешната и надворешната околина на 

компанијата, како и целите на организација е потребен пред да се донесе било каква 

одлука.  

 Постојат повеќе начини за влез во банкоосигурување. Најважните сценарија се 

следните: 

 Дистрибутивните канали на едната страна стекнуваат пристап до базата на 

клиенти на друга страна. Ова е наједноставната форма на банкоосигурување, но 

може да претставува "пропуштена можност". Доколку двете страни не работат 

заедно за да остварат поголем дел од договорот, тогаш тоа ќе резултира со 

минимални резултати и ниска профитабилност за двете страни. Како и да е, 

банката и компанијата за осигурување склучуваат дистрибутивен договор, 

според кој банката автоматски на компанијата за осигурување и ги дава сите 

значајни податоци кои произлегуваат од базата на клиенти, а сето тоа може да 

резултира со профитабилност за двата партнери. Продажните сили на 

компанијата за осигурување, вообичено само најкомпетентните членови на 

продажната екипа, продаваат нормални производи на клиентите на банката. 

Соработката треба да биде доволно блиска за да резултира со успех. За банката 

трошоците кои се вклучени, покрај оние за основна обука на вработените, се 

релативно ниски. 

 Банката потпишува дистрибутивен договор со компанијата за осигурување, 

според кој банката ќе делува како нејзин овластен застапник. Соодветната 

имплементација на овој договор може да доведе до задоволителни резултати за 

двата партнери, додека финансиската инвестиција за банката е релативно ниска. 

Производите понудени од банката мора да бидат брендирани (иако банката 

може да ги продава и под својата марка) и најчесто се стандардизирани. 

 Банката и компанијата за осигурување се согласуваат за меѓусебно учество во 

акционерскиот капитал и управувањето, со што се остварува поврзување на 

нивните деловни активности и услугите кои ги нудат, но со зачувување на 
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соодветен степен на самостојност. Членовите на секоја компанија можат да се 

вклучат во бордот на директори на друга компанија. Интересот којшто 

произлегува на ниво на директори и на ниво на менаџмент кај секоја компанија 

може значајно да влијае на успехот на ова банкоосигурително здружување, 

посебно при дистрибутивен договор каде се користат повеќе канали на 

дистрибуција. 

 Joint venture: ова значи креирање на нова компанијата за осигурување од страна 

на постоечката банка и постоечката компанија за осигурување. 

 Банката целосно или постепено ја откупува компанијата за осигурување. Ова е 

основно преземање. Банката мора внимателно да ги дефинира деталите на 

идеалниот профил на таргетираната компанија за осигурување и да се осигура 

дека стекнатиот бенефит ќе се материјализира. 

 Банката започнува од почеток со основање на нова компанија за осигурување 

која е во целосна сопственост на банката. За банката креирањето на компанија 

за осигурување од почеток, значи преземање значаен ризик, бидејќи истото бара 

високо ниво на знаење и вештини. Овој пристап може да биде профитабилен за 

банката, доколку таа остварува висок профит преку продажба на полиси. 

 Група поседувана од банката и компанијата за осигурување кои се согласуваат 

да соработуваат во банкоосигурително здружување. Значаен фактор за успех на 

ваквите банкоосигурителни операции претставува менаџментот на групата кој 

треба да демонстрира високо ниво на посветеност и одговорност во 

постигнувањето на целта. 

 Основање на банка која е во целосна или делумна сопственост на компанијата за 

осигурување е исто така можна опција. Во овој случај главната цел обично е да 

се отвори пат за компанијата за осигурување да ги користи банкарските 

филијали и да стекне пристап до вредни информации за клиентите. Конечно, тоа 

им овозможува на продажните сили на компанијата за осигурување 

диверзификација на банкарските производи и обратно. Оваа форма е користена 

во многу случаи како стратегија на компаниите за осигурување во нивниот 

напор да не го изгубат нивниот пазарен удел. 

 Најдобриот начин за влез во банкоосигурување зависи од предностите и 

слабостите на организацијата и достапноста на соодветен партнер, доколку 

организацијата одлучи да вклучи партнер.  
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 Сепак, без разлика на формата на сопственост, многу важен фактор за успех на 

банкоосигурителното здружување е влијанието на менаџментот на едната страна врз 

менаџментот на другата страна. Воспоставената врска помеѓу соодветните 

менаџменти, со регуларни менаџмент контакти, како и потребното ниво на авторитет 

за преземање оперативни и маркетинг одлуки, се особено значајни. Нормалните и 

навремени менаџмент состаноци се, исто така, значаен елемент за успешно работење. 

Тука е потребна силна посветеност на топ менаџментот во постигнување на целите на 

бизнис планот. 

 

II.2.2. Модели на банкоосигурување 

 

 Изборот на моделите на банкоосигурување зависи од специфичната социо-

економска, културна и регулаторна околина на пазарот, како и пазарната 

инфраструктура и преференциите на купувачите. Голем број на карактеристики можат 

да помогнат при дефинирање на варијабилноста на моделите на банкоосигурување: 

сопственоста, местата на продажба, производите, базата на податоци за клиентите, 

понудувачите на производите и администрацијата на полисите (табела 1). Додека е 

вообичаено да се класифицираат моделите на банкоосигурување според 

сопственичката структура (пример, независни операции, заедничко вложување или 

филијали), понатамошната категоризација може да се базира на останатите варијабли. 

Некои заклучоци кои се базираат на претходни искуства можат да помогнат за 

да се разјаснат некои модели. Генерално, колку повеќе се интегрирани осигурителните 

и банкарските операции, толку полесно е за банкоосигурителот да ги интернализира 

производните трошоци и да развие пакет услуги. Тоа, исто така, ќе се одрази и на 

поделбата на корисничката база на податоци. Прилагодувањето кон отворени високо 

технолошки информатички структури им овозможува на банкоосигурителите пониски 

трошоци преку процес на outsourcing13. Во последно време, комплексните финансиски 

производи и советодавно-интензивните производи ќе бараат поголема обука на 

                                                 
13 Outsourcing претставува склучување на поддоговори за добивање услуги, како што се дизајнирањето 

на производи или производството, со друга компанија која нуди услуги. Одлуката дали да нарачува 
услуги или истото да го направи сама, компанијата често ја базира врз постигнувањето на пониски 
производствени трошоци, подобрата употреба на расположливите ресурси, фокусирањето на 
енергијата на клучните сегменти на одреден бизнис, или едноставно на постигнувањето на поефикасно 
користење на трудот, капиталот, информатичката технологија или останатите ресурси. 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 22 

 

продажниот персонал и може да не одговараат на потребите на секој клиент на 

банката. 

Табела 1. Дефинирање на атрибутите на различни модели на банкоосигурување 

Варијабли Варијации 
Сопственост  независни операции 

 заедничко вложување (joint venture) 
 филијали 

Место на продажба  агенти за осигурување лоцирани во филијалите на банките 
 банката делува како лиценциран брокер 
 вработените во банката се квалификувани агенти за осигурување 
 продажба преку мешовити канали (пр. филијали, директна 

пошта, Интернет)  
Производи  едноставни производи продавани на договорна основа 

 едноставни производи коишто се комбинираат со постоечките 
банкарски производи (пр. кредит-животно осигурување) 

 советодавно-интензивни производи скроени по мерка на 
потребите на клиентите 

 интегрирани финансиски производи во согласност со 
животниот циклус/клучните настани кај клиентите 

База на клиенти  лимитирана поделба на базата на клиенти на банката 
 банката активно ја дели базата на клиенти со осигурителните 

партнери 
Понудувачи на производи  производи произведени од страна на банкоосигурителот 

 банката е одговорна само за дистрибуцијата, производи 
понудени од еден (ексклузивен договор) или повеќе 
понудувачи 

Администрирање на полиси  извршено од страна на осигурителниот партнер 
 извршено од страна на филијалите на банките 
 извршено од трети страни 

 Извор: Swiss Re Economic Research & Consulting 

 

За остварување на банкоосигурувањето постојат повеќе модели, кои варират од 

една до друга земја. Но, тоа во суштина се сведува на четири основни модели14. 

Според првиот модел т.н. дистрибутивен аранжман (distribution agreement) 

дистрибутивниот канал на едниот партнер добива пристап до базата на податоци на 

другиот партнер. Ова е наједноставна форма на банкоосигурување, активностите 

започнуваат брзо, без подлабока соработка и потреба од поголема капитална 

инвестиција, но мошне лесно може да остане неискористена, доколку партнерите не 

соработуваат доволно во размената на податоците. Во рамките на овој аранжман 

банката обично ја обезбедува компанијата за осигурување со информации од базата на 

клиенти на банката, но не издава полиси за осигурување. Тоа го прави компанијата за 

осигурување, која потоа и плаќа провизија на банката за отстапената база на клиенти, 

од што може да се генерира профитабилност за двајцата партнери. Овој модел е 
                                                 
14 Swiss Re, Bancassurance developments in Asia, Sigma No.7/2002, стр. 9. 
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наречен уште и банкарско предавање (bank referral). Но, можно е склучување на 

дистрибутивен аранжман по кој банката станува овластен застапник на компанијата за 

осигурување во пласман на нејзините услуги. Банката ги продава осигурителните 

производи на клиентите преку продажба "лице во лице" (direct marketing), со 

користење на средствата за комуникација (telemarketing) или преку испраќање на 

пошта (direct mailing). Овој вид на аранжман може да се покаже како профитабилен, 

бидејќи бара мали инвестиции, при што осигурителните услуги кои се предмет на 

пласманот мораат да се брендирани и вообичаено се стандардизирани. Како главни 

недостатоци на овој модел на банкоосигурување се наведуваат нефлексибилноста при 

лансирањето на нови производи и веројатноста за разлики во корпоративната култура. 

Ваквиот модел на банкоосигурување најчесто се употребува во Германија, Велика 

Британија, САД и Јапонија. 

Вториот модел е стратегиска алијанса (strategic alliance) која претставува 

повисоко ниво на интеграција, со координација во управувањето, со заеднички развој 

на услугата и можно делење на базата на коминтентите. Бара помали инвестиции, пред 

сè во информатичка технологија и продажен персонал. Во првиот и вториот модел 

недостатокот на интеграција претставува можност системите и ресурсите често да се 

дуплираат, како и да не се остварува синергија. Овој модел на банкоосигурување е 

еден вид на договор помеѓу банката и компанијата за осигурување за продавање на 

осигурителни услуги по пат на: модифицирање на осигурителните производи со 

банкарските производи со цел да се излезе во пресрет на потребите на клиентите и 

преку користење на маркетиншките канали на банките, вклучувајќи ги и работните 

простори во банките од страна на компанијата за осигурување (channel management).  

Третиот модел е заедничко вложување (joint venture) и подразбира заедничка 

сопственост над услугите и клиентите преку базите на податоци која бара долгорочна 

соработка и значителни инвесициони вложувања. Институционално ова заедничко 

вложување може да се оствари на корпоративна основа со создавање на нова компанија 

за осигурување од страна на банката и компанијата за осигурување. Можно е и 

меѓусебно учество во акционерскиот капитал и управувањето на банката и компанијата 

за осигурување на кој начин се остварува поврзување на нивните работни активности и 

услуги кои ги овозможуваат, но со зачувување на значаен степен на самостојност. 

Најголемата предност на овој модел е тоа што се врши трансфер на експертиза и 

знаење помеѓу партнерите, додека како недостаток се наведува тешкотијата при 
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управувањето на подолг рок и потенцијалните конфликти. Италија, Шпанија и 

Португалија се земјите во кои заедничкото вложување е најчесто користен модел на 

банкоосигурување. 

Четвртиот модел е создавање на група на компании за давање на финансиски 

услуги (financial services group) по пат на купување (аквизиција) на постоечка банка (во 

целина или поголем дел) од страна на компанија за осигурување, односно основање на 

нова банка од страна на компанијата за осигурување (т.н. нов почеток без здружување). 

Слично е и купувањето на постоечка компанија за осигурување од страна на банка 

(целосно или делумно), или основањето на нова компанија за осигурување од страна на 

банката. Можно е и да се изврши и спојување (merger) на повеќе или помалку 

рамноправна основа. Оперативните системи на овие ентитети во целост се интегрирани 

во давање на интегрирани финансиски услуги (one-stop financial services). Доколку е 

остварен високо конвергентен модел операциите и инфраструктурата се интегрирани, 

се намалуваат трошоците преку делењето на базата на податоци за клиентите и 

каналите на дистрибуција. Позитивна страна кај овој модел на банкоосигурување е 

воспоставувањето на единствена корпоративна култура во рамки на групата, а како 

негативност се наведуваат дополнителните инвестиции потребни за нејзино 

формирање. Овој модел е најмногу применуван во Франција, Шпанија, Велика 

Британија и Ирска. 

Секако, со ова не се исцрпуваат можните облици на банкоосигурување. Покрај 

овие модели како можност постои и модел на база на холдинг компанија, каде 

финансиската институција, организирана како холдинг компанија, има во сопственост 

неколку компании (компании за осигурување, банки, финансиски компании и сл.) кои 

се зависни компании, но се автономни во сервисирањето на традиционалниот пазарен 

сегмент, со мал степен на интеграција15. Овој модел овозможува дисперзија на ризикот, 

но ја отежнува интеграцијата, што доведува до дуплирање на системот и ресурсите. 

Во зависност од изборот од овие четири најчесто користени модели на 

банкоосигурување, структурната поставеност би изгледала како на следнава слика: 

 

 

 

                                                 
15  Thomas, E., Chong, N., (1999), Financial Services Convergence: Strategic Perspective for Insurance 

Companies, EDS Insurance, стр. 6-9. 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 25 

 

Слика 2. Структурна поставеност кај моделите на банкоосигурување 

Модел на банкоосигурување Структура 

Дистрибутивен аранжман 

 
 
 
 
 
 

Стратегиска алијанса 

 
 
 
 
 

Заедничко вложување 

 
 
 
 
 

Компанија за финансиски 
услуги 

 
 
 
 
 

Извор: Сопствена интерпретација 

Во литературата се среќава и друга поделба на моделите на функционирање на 

банкоосигурувањето: 

1. Дистрибутивно спојување помеѓу компанијата за осигурување и банката 

1.1. Договор за предавање 

1.2. Договор за корпоративно посредување 

2. Заедничко вложување помеѓу компанијата за осигурување и банката (joint 

venture) 

3. Интеграција помеѓу компанијата за осигурување и банката (merger) 

4. Банката гради или произведува сопствени осигурителни производи 

банка 

компанија за 
осигурување 1 

компанија за 
осигурување 2 

компанија за 
осигурување 3 

банка 

компанија за 
осигурување 

заедничко 
вложување 

банка 

компанија за 
осигурување 

финансиска 
услужна 

компанија 
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Најважната сличност помеѓу банките и компаниите за осигурување можеби 

претставува тоа што суштината на нивната работа е посредувањето16. Изборот на 

соодветен модел за банкоосигурување зависи, пред сè од регулаторниот систем, но и 

културолошкото опкружување на земјата. Генерално, повеќе интегриран модел ќе 

дозволи повеќе можност за рационализација и зголемување на оперативната 

ефикасност врз основа на потполно интегрирани финансиски услуги, но зголемената 

комплексност во други области може да ја намали општата корист. Моделите 

засновани во поголема или помала мерка на дистрибутивни аранжмани се попогодни 

за поедноставните осигурителни услуги, додека моделите кои се на премин помеѓу 

дистрибутивни аранжмани и вистинска интеграција одговараат за "мешани банкарско-

осигурителни услуги". Според тоа, секој банкоосигурител мора да ги има во предвид 

единствените пазарни услови (пр. регулативи, културни фактори, инфраструктура, 

итн.) за да го одреди најдобриот оперативен модел на банкоосигурување. 

 

II.3. Производи на банкоосигурување 

 

 Во овој дел се анализираат водечките принципи за развој на производи на 

банкоосигурување и се објаснува структурата на овие производи. 

 Сите производи во рамки на осигурувањето по природа се производи кои 

припаѓаат на поширокиот сектор за финансиски услуги. Меѓутоа, особено за 

банкоосигурителните операции, одлуката за каков вид на осигурителни производи ќе 

се пласираат е во тесна врска со методите на дистрибуција кои се планираат да се 

користат. Ова е така, поради тоа што напорите и знаењето кои се потребни за да се 

продаде одреден производ, мора да бидат соодветни на вештините и базата на трошоци 

на избраниот дистрибутивен канал. Производот којшто е многу тешко да се продаде 

преку достапните дистрибутивни канали може негативно да влијае врз работењето, 

дали врз обемот на продажба или врз профитот на компанијата.  

 Графикот што следува укажува на односот помеѓу комплексноста на производот 

и потребните продажни напори и знаење. 

 

 

                                                 
16 Savić, A., (2003), Bankarsko osiguranje–nudenje usluga, Ekonomska politika br.2659, стр. 27-29.  
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Слика 3.  Односот помеѓу комплексноста на производот и потребниот продажен  
напор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Munich Re Group, (2001), Bancassurance in practice  

 

 За разлика од традиционалните производи на осигурување, банкоосигурителите 

имаат развиено специјални производи со цел да ги задоволат специфичните потреби 

кои произлегуваат од банкарските трансакции, или да ги усовршат постоечките 

производи со цел да ги направат поатрактивни и покорисни за потрошувачот. Овие 

производи може да бидат класифицирани во три категории: 

 Финансиски и кредитни производи; 

 Депозитни производи; 

 Едноставен стандардизиран пакет на производи. 

 

II.3.1. Финансиски и кредитни производи 

 

 Концептот на оваа група производи е многу едноставен. Финансиската 

институција која нуди кредити на индивидуалците е загрижена дека, во случај на 

прерана смрт или трајна онеспособеност на корисникот на кредитот, позајмената сума 

може да не биде вратена. Ова може да се случи доколку: 

- Финансиската состојба на фамилијата на корисникот на кредитот е слаба и нема 

да има можност за покривање на долгот; 

- Заложениот имот не може да се продаде; 

дистрибуција 

пасивна 

производи 

расте бруто маржата 
на производите 

едноставни комплексни 

активна 
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- Приходот од продажбата на заложениот имот не е доволен за да може да го 

отплати долгот. 

 Освен финансиската загуба, кредитодавателот го презема ризикот и од 

нарушување на својата репутација помеѓу клиентите. 

 Од друга страна, кредитобарателот има слични грижи. Тој не посакува неговата 

фамилија да го плаќа неисплатениот кредит после неговата смрт. Тој, исто така, е 

загрижен за неговата можна неспособност да го врати кредитот доколку кај него 

настапи трајна онеспособност.  

 Категоријата на производи која може да ги задоволи и двете страни се 

финансиските и производите за отплата, од кои најпознати се наведени и објаснети 

подолу. 

II.3.1.1. Осигурување на кредит 
 

 Кредитното осигурување може да биде понудено во случаите кога кредитот е 

даден на потрошувачот и служи како дополнително обезбедување на банката и 

финансиска заштита на имотот на потрошувачот во случај на негова смрт пред да се 

изврши целосна отплата на кредитот. 

 Ова нормално вклучува ризико-осигурување на живот со опаѓачка осигурена 

сума17 и почетна осигурена сума која изнесува колку и сумата на дадениот кредит. 

Осигурената сума ќе се намалува како што се намалува преостанатата отплата на 

кредитот. До смртта на осигурениот, осигурената сума која може да се исплати ќе биде 

еднаква на неисплатената сума од кредитот, со или без натрупаната каматата во тоа 

време. 

 Доколку неисплатената сума од кредитот се намалува по однапред одредена 

основа, тогаш можно е да се пресмета соодветната премија на денот кога кредитот бил 

даден. Во случаите кога сумата на дадениот кредит флуктуира според потребите на 

кредитобарателот или доколку има флуктуации во каматната стапка, најдобро решение 

е да се пресмета месечна премија базирана на неисплатената сума од кредитот, 

сметајќи дека неисплатената сума е достапна при пресметката на премијата.  

                                                 
17 Ризико-осигурување на живот со опаѓачка осигурена сума (Decreasing term assurance) - ова е посебен 

облик на ризико осигурување на живот, склучено за време до најмногу 10 години. Обврската на 
осигурителот постепено опаѓа во текот на договореното траење на осигурувањето во еднакви 
временски размери (пониска е во секоја година или месец), за да по истекот на траењето на 
осигурувањето биде еднаква на нула. Премијата на осигурување не се намалува (но е помала од 
ризико-осигурувањето на живот со постојана осигурена сума). 
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 Договорите со годишна премија или еднократна премија можат да бидат 

понудени во случаите кога позајмената сума во целиот период е однапред одредена. 

Онаму каде што позајмената сума може да флуктуира, еднократните премии не се 

дозволени. Во случај кога се наплатува еднократна премија, таа сума најчесто се 

додава на позајмената сума. 

 Скоро сите кредити покриени со кредитно осигурување се со краток период на 

отплата, поточно до 5 години. 

 Во случаите кога оваа шема е задолжителен дел од кредитот, наплатените 

премии можат да укажат на фактот дека не постои селекција на осигурителот на 

медицинска основа (антиселекција). Во овие случаи компанијата може да се ограничи 

себеси на поедноставено осигурување, со што би се намалиле административните 

трошоци, а резултатот би бил пониски премии. Меѓутоа, во случаите кога оваа шема не 

е задолжителна, се поставуваат одредени лекарски и професионални прашања на 

осигурениот со цел да се изврши правилна проценка на ризикот во осигурителниот 

процес. Дополнителната работа во овие случаи може да предизвика премиите да се 

зголемат. 

 Заштитата од трајна целосна неспособност може да биде понудена заедно со 

ризико-осигурување на живот со опаѓачка осигурена сума, при што способноста на 

позајмувачот да го отплати долгот зависи од одржувањето на неговиот доход. Во некои 

случаи, се нуди и заштита од привремена целосна неспособност која ќе ја покрива 

отплатата на ратите. 

 Исто така, можно е банката да ги плаќа премиите, кои се многу ниски и да го 

користи тоа како маркетинг средство со цел да привлече нови потрошувачи и да ги 

продаде нејзините производи полесно. Тоа маркетинг средство е понудата на 

"бесплатна" заштита во случај на смрт или трајна целосна неспособност. Банката ќе го 

вклучи трошокот на заштита во каматната стапка која ја наплаќа од позајмувачите.  

 Кредитното осигурување е соодветно за аранжмани како што се: 

- Хипотекарни кредити; 

- Бизнис кредити; 

- Лични кредити; 

- Договори за вработување. 
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 Овој производ, исто така, може да биде понуден како групна полиса која ги 

покрива сите потрошувачи. Оригиналната полиса останува кај банката, а сертификати 

за осигурување се даваат на секој потрошувач-осигурен. 

II.3.1.2. Осигурување од пречекорување на сметка 
 

 Обично банките нудат одредени олеснувања за пречекорување на сметките на 

нивните потрошувачи. Ова е автоматски кредит на претходно договорена сума. За 

потрошувачите кои примаат плата во банката, оваа сума е обично два или три пати 

поголема од нивната месечна плата. Ова олеснување нема период на отплата, бидејќи 

платата легнува на сметка во банката како депозит и кредитот секогаш останува на 

претходно договорената сума. 

 Во случаите кога потрошувачот кој го користи олеснувањето за пречекорување 

на сметката умре, оваа сума треба да биде доплатена од наследниците на починатиот. 

Оваа практика, често предизвикува проблеми и кај наследниците и кај банката, затоа се 

појавило и се применува осигурувањето на пречекорување.  

 Ова осигурување може да биде понудено на два начина: 

 Покритието е еднакво на искористеното кредитно олеснување (пречекорување) 

и месечната премија се плаќа според оваа сума. Во случај осигурениот да умре, 

а ова кредитното олеснување се користи, неплатениот дел од кредитот ќе биде 

платен на банката од страна на компанијата за осигурување. 

При одлучувањето дали да ја понуди оваа опција, осигурителот мора да го земе 

во предвид ризикот дека луѓето со лоша здравствена состојба можат значајно да 

ја зголемат сумата на кредитот земена кратко пред нивната смрт. 

 Покритието е еднакво на максималното претходно договорено кредитно 

олеснување (пречекорување). Во случај на смрт неисплатената сумата ќе биде 

платена од страна на компанијата за осигурување. Доколку постои разлика 

помеѓу покритието и неисплатената сума, остатокот ќе биде платен од 

наследниците на потрошувачот. Премиите во овој случај може да бидат платени 

на месечна и годишна основа. 

 Во рамките на ова осигурување премиите обично се прилагодуваат секоја 

година во согласност со староста на потрошувачот. Притоа, обично постои максимална 

старосна граница за овој производ. Премиите може да бидат платени од страна на 

потрошувачот или од страна на банката како понуда до нејзините клиенти. 
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 Овој вид на производ е соодветен за следните аранжмани: 

- Олеснувања за пречекорување на сметки; 

- Кредитни картички; 

- Неструктурирани долгови. 

II.3.1.3. Осигурување на капитална отплата 
 

 За заемите кои се понудени за хипотекарни, едукативни, лични или бизнис 

причини, исто така, можна е шема за отплата преку полиса за осигурување. 

Кредитобарателот го добива заемот и на банката и плаќа само камата. Тој, исто така, се 

осигурува на сума еднаква на висина на сумата на земениот кредит, а периодот на 

осигурување е долг исто колку што трае периодот на отплата на кредитот. 

 Премијата е одредена така што доспеаната исплата да може да ја покрие целата 

сума на земениот кредит. Полисата секогаш се назначува на банката (винкулација на 

осигурување18) и служи како средство за отплата на долгот без разлика дали 

потрошувачот преживеал или не. 

 Овие производи се имаат покажано како атрактивни за потрошувачите во 

земјите каде животното осигурување ужива поволен даночен третман, или каде 

каматните стапки наплатувани од кредитодавателите за заемите покриени преку 

полиса за осигурување се пониски од оние кои се плаќаат за класични банкарски 

кредити. 

 И покрај високиот инвестициски елемент на овие производи, премиите за 

ваквите производи се повисоки за разлика од претходно споменатите производи 

(осигурување на кредит и осигурување на пречекорување на сметка), иако вкупните 

трошоци на заемот за кредитобарателот може да бидат слични за сите производи. 

 

 

                                                 
18 Винкулација на осигурување (Restriction of transferabillity) - станува збор за одредба со која 

осигурителното право на побарување, потполно или делумно се пренесува на некое трето лице, со 
кое тоа право всушност се ограничува. На пример, банката одобрува инвестиционен кредит и го 
условува со осигурување на материјалните добра. Полисата за осигурување се пренесува на банката 
како доверител на осигурениот кој е купувач на тие добра. Кога ќе дојде до решавање на штетата 
настаната врз основа на винкулираната полиса, осигурителот пред давање на налогот за исплата ќе 
мора да набави согласност од оној на кој гласи винкулацијата. На тој начин, давателот на заемот 
обезбедува враќање на побарувањето доколку настане оштетување, уништување или нестанокот на 
предметот за којшто кредитот е одобрен. Винкулација на осигурување е посебна клаузула во 
полисата за осигурување. Со неа договарачот (осигурениот) го пренесува на некое физичко или 
правно лице своето право на побарување врз основа на договорот за осигурување. Се користи во 
осигурувањето на имот и осигурувањето на лица. 
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II.3.2. Депозитни производи 

 

 Втората категорија од овие специјални производи на банкоосигурување се 

депозитните производи. Главни видови од овие производи се: 

 

II.3.2.1. Осигурување на депоненти 

 

 Овој производ е дизајниран да ја привлече јавноста да депонира пари во 

одредена банка. Може да биде понудено на сите депозитни сметки, но обично се бара 

одредена минимална сума чувана како депозит. Нивото на покритие обично е одредено 

од повеќе фактори како што се цената и осигурувањето. 

 Можен производ е ризико-осигурување на живот кај кое премијата се менува 

секоја година. Друга можност е нудење на осигурувањето на живот во случај на смрт 

од незгода. Се поставуваат одредени разумни ограничувања во однос на максималната 

старосна граница како и максималната осигурена сума. Премијата во овие случаи 

обично ја плаќа банката, но може да биде платена и од страна на депонентот со 

примена на соодветен маркетинг пристап. Сумата на покритието обично се 

мултиплицира во зависност од паричната состојба на депозитната сметка. Во случај на 

смрт на депонентот, оваа парична состојба се зголемува. Следната табела покажува 

пример на можна скала на мултиплицирање на паричната состојба на депозитната 

сметка. 

Табела 2. Скала на мултиплицирање на парична состојба на депозитна сметка 

Парична состојба (во $) Мултипликатор 
Сума која ќе се исплати во 

случај на смрт 

до 5.000 1 парична состојба 
5.000 - 19.999 2 2 x парична состојба 

20.000 и повеќе 3 
3 x парична состојба со 
максимум до $100.000 

Извор: Munich Re Group, (2001), Bancassurance in Practice  

 

II.3.2.2. Осигурување за постигнување на таргети (планови за штедење) 
 

 Оваа полиса може да биде понудена за специјални депозитни сметки каде се 

бараат систематски депозити за да се достигне одредена таргетирана сума на крајот на 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 33 

 

периодот. Доколку депонентот умре или кај него настане трајна целосна неспособност, 

разликата помеѓу однапред одредената сума и паричната состојба на сметката се плаќа 

на депонентот или на неговите наследници, како додаток на паричната состојба на 

сметката. Ова може да биде понудено со ризико-осигурување на живот или во 

комбинација со осигурување во случај на трајна целосна неспособност.  

 Во случаите каде депозитната сума не е однапред одредена, подобро би било да 

се понуди покритие кое е повеќекратно поголемо од просечната парична состојба на 

сметката во период од 6 или 12 месеци, со што проблемите на антиселекција можат да 

бидат намалени. Исто така, можно е потрошувачот за брзо време да ја зголеми сумата 

на неговата сметка и да стекне значајно ниво на осигурително покритие. 

 Како и кај осигурувањето на депоненти, осигурувањето на живот во случај на 

смрт од незгода е друга опција и кај овој производ на банкоосигурување. Овој 

производ може да биде доста атрактивен и да донесе значаен профит, доколку постои 

разумно ограничување во поглед на максималната старосна граница и максималната 

осигурена сума.  

 

II.3.2.3. Чисто инвестициски производи 

 

 Овие производи немаат "осигурителни" елементи, што значи немаат ризик. 

Традиционално, тие се домен на банките, но во некои земји уживаат поволен даночен 

третман доколку се понудат преку компанија за осигурување.  

 

II.3.3. Едноставен стандардизиран пакет на производи 

 

 Овие производи обично се групни полиси каде се комбинираат различни 

покритија и се поевтини за потрошувачот за разлика од индивидуалното осигурување. 

Се продаваат преку шалтер од страна на вработените во банката, што значи дека не 

треба да се комплицирани. Како пример се јавува осигурувањето на домаќинство 

заедно со отстапувањето на премија за осигурување на живот во случај на смрт од 

незгода.  
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II.3.4. Останати производи 

 

 Целта на секој развој на производи, во многу случаи, е да се понуди што 

поширока можна палета на производи за да им се овозможи на продажните кадри да го 

одберат најсоодветниот план за секоја специфична потреба на потрошувачот. Други 

производи кои банкоосигурителот може да ги понуди на потрошувачите вклучуваат: 

 Осигурување на цел живот 

 Мешовито осигурување на живот 

 Unit-linked осигурување 

 Ризико-осигурување на живот 

 Семејно-фамилијарно осигурување 

 Осигурување со можност за ослободување од плаќање на  премија 

 Осигурување во случај на трајна целосна неспособност 

 Осигурување во случај на незгода или болест 

 Здравствено осигурување 

 Пензиско осигурување 

 За да одлучи банкоосигурителот дали да ги продава овие производи, тој треба 

да испита дали тие можат да бидат ефикасно продадени од страна на вработените и 

агентите вклучени во продажните операции на банкоосигурување. 

Генерално, можеме да кажеме дека разните видови на животно осигурување, 

воглавно се најдобри производи за пласирање по пат на банкоосигурување. Посебно 

интересно е осигурувањето на кредит во случај на смрт на заемопримателот 

(осигурениот), односно негова трајна неспособност да го отплати земениот кредит, 

како и во случај на неизвршување на обврските за отплата во рокот. Кредитите кои се 

предмет на осигурување (хипотекарните кредити, потрошувачки кредити, 

комерцијални кредити, кредити по тековна сметка) вообичаено се со рок до 5 години. 

Друга група на услуги се стандардизирани услуги на осигурување (осигурување од 

автоодговорност, осигурување на домаќинство) кои се продаваат посебно или во пакет. 

  Неживотните осигурителни услуги, традиционално се помалку значајни за 

пласман преку банкоосигурување19. Животните осигурувања се поврзани со 

вложувања, од каде произлегува нивната комплементарна природа со банкарските 

услуги, каде што двата видови се насочени на акумулација на средства и нивно 

                                                 
19 Swiss Re, Bancassurance developments in Asia, Sigma No.7/2002, стр. 5. 
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управување. Поради таа причина на банките им е многу полесно да ги продаваат 

животните осигурителни услуги отколку услугите за неживотно осигурување. Второ, 

животното осигурување како долгорочен договор подразбира неопходност на пласман 

на средствата во проверени институции, каде што банките високо котираат. 

Истовремено, доброто познавање на финансиската состојба на клиентите и нивните 

потреби му овозможува на банкарскиот службеник полесно да продаде полиса за 

животно осигурување, додека овој аспект е помалку важен при дистрибуцијата на 

неживотно осигурување. 

Во секој случај, стандардизираните масовни осигурителни услуги можат да се 

продаваат без посебна обука на банкарските службеници, додека софистицираните 

услуги (кои се продаваат, на корпоративните клиенти) бараат специјализирани знаења 

од посебно обучени службеници кои вообичаено се вработени во компанијата за 

осигурување која е партнер на банката. 

 

II.4. Предности и недостатоци на банкоосигурувањето 
 

Успехот на банкоосигурувањето, особено во развиените земји е неоспорен. На 

тој успех може да се гледа како на ефект на индивидуални интереси здружени во 

партнерство, со можни користи за сите страни. За успешно да се развива моделот на 

банкоосигурување, мора да има предности за секој стеикхолдер во моделот (банката, 

компанијата за осигурување, потрошувачот и законодавецот). Без тие предности не би 

била можна никаква соработка помеѓу нив. 

 

II.4.1. Предности од банкоосигурувањето за банката 

 

Користа од банкоосигурувањето за банките може да се види во зголемениот 

приход во форма на провизија или профит (во зависност од видот на ангажманот), 

намалувањето на високите оперативни фиксни трошоци на филијалите и можноста да 

се зголеми продуктивноста на вработените. На дистрибутивните трошоци може да се 

гледа како на маргинални трошоци, бидејќи во многу случаи постоечкиот персонал на 

банката е оној којшто ги продава осигурителните производи. Моделот на продажба на 

финансиски услуги на едно место го оптимизира користењето на мрежата и ја 

зголемува профитабилноста на постоечката мрежа на филијали. Банките преку 
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банкоосигурувањето обезбедуваат дополнителен и стабилен извор на приход, а воедно 

и вршат диверзификација на нивните деловни активности со што се намалува 

ослонувањето на разликата помеѓу активните и пасивните каматни стапки како главен 

извор за приход на банката. Оваа предност особено била важна во раните деведесети 

години од минатиот век, период карактеристичен по зголемената конкуренција помеѓу 

финансиските институции и намалувањето на профитните маржи на банките.  

Банките стануваат еден вид на "супермаркет" каде на едно место можат да се 

задоволат финансиските потреби на потрошувачите, без разлика дали се од банкарски 

или осигурителен карактер. Проширувањето на производниот асортиман ги прави 

банките поатрактивни и ја подобрува сатисфакцијата кај потрошувачите, а со тоа и ја 

зајакнува нивната доверба кон овој вид на финансиски институции. Преку продажбата 

на цела лепеза финансиски услуги се зголемува степенот на задржување на клиентите, 

а можно е да се пласираат и посебни услуги кои се "скроени" според животниот циклус 

на купувачот. 

 

II.4.2. Предности од банкоосигурувањето за компанијата за осигурување 

 

Користа од банкоосигурувањето за компаниите за осигурување се гледа во тоа 

што преку новата дистрибутивна мрежа значајно можат да ја прошират својата 

опфатност на нови клиенти, т.е. на клиентите на банката, клиенти кои претходно било 

многу тешко да се придобијат, особено во области каде компанијата за осигурување 

немала свое присуство, а банката има свои деловни единици. Широката база на 

клиенти што ја поседува банката се смета за идеална при дистрибуција на производи за 

масовен пазар. Од друга страна, осигурителите можат да го искористат широкиот опсег 

на банкарски потрошувачи при утврдувањето на потенцијалните клиенти многу 

подетално, во согласност со нивните потреби и вредности. Преку зголемената 

софистицираност на банкоосигурителните операции, некои осигурители можат да се 

фокусираат кон побогат сегмент на потрошувачи, којшто нуди подобар потенцијал за 

успешно работење. 

Компанијата за осигурување, исто така, има корист и од намалувањето на 

дистрибутивните трошоци, што се однесуваат на трошоците својствени за 

традиционалниот продажен персонал, бидејќи продажната мрежа ќе биде иста и за 

банкарските и за осигурителните производи. Ваквите заштеди во трошоците ги 
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препознаваат многу банкоосигурителни оператори ширум светот и истите ги внесуваат 

во трошоците вклучени во договорите. Тоа не значи ништо друго, туку дека 

производите можат да се продаваат многу поевтино. На тој начин компанијата за 

осигурување не мора да гради своја сопствена мрежа на агенти за осигурување за кои е 

потребно доста пари и време. Компанијата за осигурување може да се етаблира на 

новиот пазар многу побрзо, користејќи ја веќе постоечката локална банкарска мрежа. 

Не треба да се запостават и специфичните причини, како што се демографските, 

бидејќи клиентите на банките претставуваат сосема друг популациски сегмент (по 

години, пол, навики на купување) во однос на оној што компанијата за осигурување го 

имала. Компаниите за осигурување често искористуваат од сликата на веродостојност, 

поузданост и сигурност што ја имаат потрошувачите за банките. Во некои случаи, 

партнерството со јака банка му помага на осигурителот при финансирањето на нов 

деловен развој и поткрепувањето на јавната доверба.  

Банкоосигурувањето им овозможува на компаниите за осигурување да ја 

прошират својата палета на услуги на осигурување кое го нудат, односно да низ 

банкарските канали на дистрибуција ги пласираат своите услуги кои не се соодветни за 

традиционалните канали на дистрибуција на компаниите за осигурување. Тие имаат 

можност за менување на методите на дистрибуција, со цел да се избегне скапата 

зависност од само една мрежа. На тој начин, преку диверзификација ќе се намали и 

ризикот во работењето.  

Врската со банката и овозможува на компанијата за осигурување со релативно 

поволни услови да дојде и до дополнителен капитал, а и развојот на нови осигурителни 

услуги за компанијата за осигурување многу е поефикасен ако тоа го прави со банката 

како деловен партнер. 

 

II.4.3. Предности од банкоосигурувањето за потрошувачот 

 

Што се однесува до клиентите за нив сè поголемо значење имаат понудите на 

услуги од видот "сè во едно", со заштеда на време, пониски провизии и премии 

(бидејќи дел од намалувањето на трошоците на дистрибуција на компаниите за 

осигурување ќе се пренесе на осигурениот преку намалувањето на премијата) и 
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можноста да се добијат комплексни информации на едно место, во форма на 

финансиски совети20. 

Потрошувачите уживаат во одличната можност што им ја нудат банките со 

понудата на сите финансиски услуги на едно место (банкарски и осигурителни услуги). 

Бидејќи дистрибутивните трошоци се помали отколку во традиционалната 

дистрибутивна мрежа, како и поради економијата на обем, потрошувачот може да 

добие поевтини осигурителни производи за разлика од традиционалните канали на 

дистрибуција. Понатака, и методите на наплата на премијата се упростени, бидејќи 

премијата се собира директно од банкарските сметки на потрошувачот.  

Посебниот однос помеѓу потрошувачот и банката значи дека ќе има подобро 

совпаѓање помеѓу потребите на потрошувачот и можностите коишто ги нуди банката. 

Новите производи што ќе се развиваат подобро ќе одговараат на потребите на 

клиентите, што не би било можно доколку банките и осигурителите делуваат 

независно. Примери се осигурувањето на пречекорување на сметка, осигурувањето на 

депоненти и други осигурителни заштити продавани заедно со постоечките банкарски 

услуги. Погодностите понудени од банкоосигурителите, исто така, треба да ја зголемат 

и сатисфакцијата на потрошувачите. Една од значајните предности за потрошувачите е 

и тоа што во осигурителниот бизнис прашањето на доверба игра важна улога, особено 

поради неизбежната потреба од долгорочен однос помеѓу осигурителот и осигурениот. 

Можеме да кажеме дека, користите на потрошувачите од можноста за добивање 

на едноставни, често евтини осигурителни производи со систем на наплата на премија 

прилагоден на нивните потреби (најчесто преку месечни рати) и со лесен пристап, се 

далеку поголеми доколку е погуста мрежата на филијали на банката, отколку 

дистрибутивната мрежата на компанијата за осигурување. 

 

II.4.4. Предности од банкоосигурувањето за законодавецот (власта) 

 

 Улогата на надлежната власт или на самата владата е да донесе и спроведе 

закони кои ќе осигураат дека ризиците преземени од нејзините државни финансиски 

институции се соодветно управувани и контролирани на таков начин за да се одржат во 

духот на националните финансии. Меѓутоа, можат да се појават настани кои се надвор 

од контролата на индивидуалните и националните менаџери, кои што можат да имаат 

                                                 
20  Babic-Hodovic, V., Bankoosiguranje-konkurencija ili kooperacija bankarstva i osiguranja, Svijet osiguranja 

бр.3/2003, стр. 59-63. 
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влијание врз целокупниот финансиски систем. Тие ризици се познати под името 

"систематски ризици"21. 

 За финансиските институции, банкоосигурувањето може да биде од значење 

при лимитирањето на таквиот систематски ризик, бидејќи ги диверзифицира изворите 

на приходи на банките, правејќи го нивниот бизнис постабилен, а со тоа и побезбеден 

за нивните потрошувачи. Можноста на финансиските институции да ја 

диверзифицираат својата активност во други сектори треба да помогне во 

намалувањето на скриениот систематски ризик. Банките ќе имаат корист од намалената 

нестабилност на приходите, додека осигурителите потенцијално би можеле да добијат 

дополнителен капитал за да го одржат своето ниво на солвентност. 

 Од друга страна, надлежните власти сметаат дека претераното дерегулирање на 

финансиските институции може да го зголеми систематскиот ризик на земјата. Поради 

тоа, во многу земји, банките не се во можност да ги прошират своите активности 

надвор од нивната основна дејност, со цел да ги избегнат дополнителните извори на 

ризик. Меѓутоа, надлежните власти одлучиле да го либерализираат финансискиот 

систем, но прогресивно, преку поконтролиран процес на дерегулација. 

 Со други зборови кажано, супервизорските власти можат на 

банкоосигурувањето да гледаат како на предност, или спротивно, како на потенцијален 

ризик за финансиската стабилност на земјата. 

Во секој случај за компаниите за осигурување доминантниот мотив е ширење на 

дистрибутивните канали и намалување на трошоците, бидејќи според едно 

истражување за дистрибутивните канали на осигурителните услуги нивната 

дистрибуција преку банкоосигурувањето чинела 33% на просечниот еквивалент на 

премијата, дистрибуцијата преку независни финансиски агенти 42%, а преку 

сопствената продажна мрежа 78%22. 

   

II.4.5. Недостатоци на банкоосигурувањето 

 

 Досега зборувавме за предностите кои ги овозможува банкоосигурувањето, но 

тоа како и секоја друга работа има одредени проблеми во своето функционирање кои 

можат да се јават како резултат на повеќе причини. Имено, банките имаат пасивна 

                                                 
21 Chevalier, М., Launay, C., Mainguy, B., (2005), Analysis of bancassurance and its status around the world, 

Focus, SCOR Group, стр. 7. 
22 Swiss Re, Bancassurance developments in Asia, Sigma No.7/2002, стр. 9. 
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продажна филозофија која е условена со традиционалната побарувачка, додека 

компаниите за осигурување имаат агресивна продажна филозофија, поради тоа што 

осигурителните услуги на некој начин секогаш се поврзани за незгода или смрт, нешто 

за кое човекот не е секогаш спремен да размислува или не е спремен да гледа како на 

нормална последица на животот. Банките се традиционални компании кои ги движи 

побарувачката (demand-driven organizations), со реактивна продажна филозофија, 

додека компаниите за осигурување вообичаено се движат спрема потребите (needed-

driven organizations). Проблеми можат да се појават и поради лошиот начин на 

управување со човечките ресурси, недостаток на култура на продажба на осигурителни 

услуги од страна на банкарските службеници, отпор против промените, недоволно 

интегрирани маркетинг планови, незадоволство со наградувањето, слаба поврзаност со 

продажните канали, итн23. Посебно деликатни се судирите помеѓу банкарските 

службеници и продавачите на животно осигурување. Овие судири можат да бидат 

поттикнати поради различната продажна филозофија, љубомората на банкарските 

службеници поради провизијата која ја остваруваат продавачите на осигурување, страв 

да не дојде до "канибализација на депозитот" (банкарскиот службеник се плаши 

продавачот на осигурување да не го убеди клиентот со купувањето на осигурување да 

го повлече својот депозит со што би се загрозила работата на банката). 

 Проблеми настануваат и поради природата на услугите кои се дистрибуираат 

преку банкоосигурувањето, бидејќи колку услугата е покомплексна, толку е потешко 

да ја продадат банкарските службеници. Тука е и секогаш присутниот ризик за 

супституција на слични услуги од банкарството и осигурувањето, а на глобален план 

тоа може да биде отсуство на синхронизираност помеѓу профитабилноста на 

банкарството и осигурувањето. Решавањето на овој конфликт, а притоа да се зачува 

банкоосигурителниот договор, претставува вистински предизвик за двете страни. 

 Друго важно прашање на кое што треба да се посвети внимание е т.н. ефект на 

зараза (ризик на губење на репутација) од осигурителните активности на банката. 

Имиџот на банката може да биде нарушен, доколку осигурителните производи кои таа 

ги дистрибуира западнат во проблеми. Овој ризик е поголем кај банките, поради 

нивните силни брендови на многу пазари. Ризикот може да биде намален преку 

внимателен избор на соодветен партнер. 

                                                 
23 Masič, N., Bankoosiguranje, Osiguranje br.4/2003, стр. 18-19. 
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 Компаниите за осигурување со голем број на агенти, тешко може да ги 

воспостават банкоосигурителните операции, доколку исти производи се нудат и преку 

банки и преку нивните агенти. Имало случаи каде агентите ја бојкотираат 

дистрибуцијата на бизнисот осигурување преку банките, што резултира со тоа што 

банките ја преземаат продажбата само на едноставни осигурителни производи. Во исто 

време, јазот помеѓу малопродажното банкарство и осигурителната култура, понекогаш 

може да биде преголем за да се помине. 
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III.  Анализа на каналите на дистрибуција на осигурување во 
Република Македонија и европски рамки 

 

III.1. Преглед на дистрибуцијата на осигурувањето во европски рамки 
 

Анализата на дистрибутивните канали за осигурување во европските земји 

укажува на тоа дека истото се продава директно преку компаниите за осигурување или 

преку голем број на други канали на дистрибуција, од кои најзначајни се брокерите, 

застапниците и банките. 

Популарноста на секој канал варира во зависност од пазарот, како и од 

производите на осигурување. Големата разновидност на канали на дистрибуција им 

овозможува на компаниите за осигурување да се прилагодат на различните култури, 

потреби и преференции во различните пазари на осигурување, што е од посебен 

интерес за потрошувачите, односно потенцијалните осигурени лица. 

Графикон 1.  Пазарно учество на каналите на дистрибуција во европските пазари 
на животно осигурување (2015) 

 

Извор: Insurance Europe - European Insurance in Figures: 2016 data 

 

Доколку се анализираат најголемите европски пазари на животно осигурување, 

може да се заклучи дека најголем дел од производите се продаваат преку 
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банкоосигурување, односно истото претставува најдоминантен канал за дистрибуција 

на животно осигурување. Преку банките се продаваат најмногу производи на животно 

осигурување во Италија (79% од вкупната бруто полисирана премија во 2015 година), 

Малта (82%), Португалија и Турција (80% поединечно). Малку зад овој процент 

заостануваат Франција и Шпанија, а што се однесува до земјите од нашиот регион 

најголемо е учеството на Хрватска со околу 35% од вкупната бруто полисирасна 

премија. Агентите се доминантен канал на дистрибуција во Бугарија (80%), Словенија 

(80%), Словачка (66%, а значајно е учеството на агентите како канал на дистрибуција 

на осигурување и во Германија, Луксембург и Полска. Во останатите анализирани 

земји се појавува избалансирана разновидност на канали на дистрибуција за животно 

осигурување, со акцент на тоа дека учеството на директната (лична) продажба на 

производите од страна на компаниите за животно осигрување во сите анализирани 

земји има незначителна вредност, што укажува на фактот дека посредниците имаат 

клучна улога во продажбата на полиси за животно осигурување во европските земји. 

Графикон 2.  Пазарно учество на каналите на дистрибуција во европските пазари 
на неживотно осигурување (2015) 

 

Извор: Insurance Europe - European Insurance in Figures: 2016 data 

 

Анализата покажа дека и во развиените пазари и во помалку развиените пазари, 

полисите за неживотно осигурување најмногу се продаваат преку агентите и 
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брокерите. Агентите се најдоминантен канал на дистрибуција на неживотно 

осигурување во Италија (79% од вкупната бруто полисирана премија), Словачка (79%), 

Турција (66%), Словенија (65%), Полска (61%), Германија (59%), како и Португалија 

(54%). Кога станува збор за брокерите како канал за дистрибуција на неживотно 

осигурување, најзастапени се во Белгија (61%), во Велика Британија (52%), а во 

Бугарија (50%). За разлика од агентите и брокерите, значајно е да се истакне учеството 

на директната продажба на компаниите за неживотно осигурување посебно во 

Хрватска (63%), потоа следат Финска (48%), Франција и Малта (34% поедеинечно). 

Напредокот во дистрибуцијата е поттикнат од промените во потребите и 

преференциите на потрошувачите, како и од развојот на технологијата и 

унапредувањето на регулативата. 

Од гледна точка на регулативата, неодамнешното законодавство на ЕУ - како 

што е Директивата за дистрибуција на осигурување и Регулативата за инвестициски 

производи базирани на осигурување, може да има влијание врз постоечките структури 

за дистрибуција, како и врз унапредувањето на регулативата во одделни земји на ЕУ. 

Технолошкиот напредок значително ги менува очекувањата на потрошувачите 

за осигурувањето, а дигиталната средина им овозможува и на веќе постоечките 

компании и на новите компании да воведат нови технологии и производи на пазарот 

многу побрзо и подобро со цел да ги задоволат овие нови потреби на потрошувачите. 

Тоа ќе има влијание врз структурата на пазарот.   

Клучно е тоа дека регулаторната рамка на ЕУ останува поволна за иновациите и 

им овозможува на потрошувачите, постоечките компании и новите пазарни учесници 

да ги искористат можностите што може да понуди дигитализацијата. Регулативата и 

супервизијата треба да бидат активно насочени кон тоа да осигураат дека 

потрошувачите се ефикасно и подеднакво заштитени без разлика дали купуваат 

осигурителни производи од постоечките компании за осигурување или од нови 

пазарни учесници. 
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III.2. Преглед на дистрибуцијата на осигурувањето во Република Македонија 

 

Анализата на дистрибутивните канали за осигурување во Република Македонија 

укажува на тоа дека директниот начин на продажба е доминантен канал на продажба, 

но посредувањето во продажбата на полиси за осигурување е значајно и има сè 

поголемо влијание во осигурителниот сектор од година во година.  

Во текот на 2016 година, учеството на директната продажба од страна на 

компаниите за осигурување во остварената бруто полисирана премија изнесува 45.69%. 

Ваквото учество укажува на фактот дека скоро половина од продажбата на полиси за 

осигурување во Република Македонија ја оставруваат самите компании за осигурување 

преку своите продажни мрежи.  

Табела 3.  Учество на каналите на продажба на осигурување во вкупната бруто 
полисирана премија во Република Македонија (2012-2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Директна продажба 51.53% 49.24% 45.23% 47.24% 45.69% 

Осигурително брокерски друштва 21.03% 23.31% 23.65% 24.53% 25.55% 
Друштва за застапување 5.36% 5.87% 8.90% 9.28% 9.91% 
Туристички агенции 0.49% 0.48% 0.49% 0.46% 0.40% 

Автосалони 0.09% 0.10% 0.10% 0.09% 0.07% 
Банки 0.43% 0.57% 0.65% 0.76% 1.50% 
Застапници во осигурување 18.69% 17.99% 15.52% 15.52% 16.87% 

Останати дистрибутивни канали 2.38% 2.45% 5.46% 2.12% 0.00% 

Извор: АСО, Годишни извештаи за состојбата и движењето на осигурителниот пазар во Република 
Македонија (2012-2016)  

Учеството на индиректните канали на продажба на полиси за осигурување во 

вкупната бруто полисирана премија во текот на 2016 година изнесува 54.31%. 

Осигурително брокерските друштва се најдоминантен индиректен канал на 

дистрибуција со учество од 25.55% во 2016 година, со тоа што бележат континуиран 

раст на учеството во последните неколку години. Сличен пораст во учеството во 

вкупната БПП бележат и друштвата за застапување во осигурувањето, каде истото во 

2016 година изнесува 9.91%. Застапниците во осигурувањето - физички лица 

учествуваат со 16.87% во вкупната БПП во 2016 година, додека помало е учеството на 

останатите индиректни канали на дистрибуција, туристичките агенции учествуваат со 

0.40%, автосалоните со 0.07%, банките со 1.50% во 2016 година. 
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III.2.1. Застапување во осигурувањето во Република Македонија 

 

Застапување во осигурувањето претставува подготовка и склучување договори 

за осигурување, во име и за сметка на една или повеќе компании за осигурување, за 

производи на осигурување кои меѓусебно не си конкурираат.  

Застапувањето на пазарот на осигурување во Република Македонија се врши 

преку застапници во осигурувањето – физички лица, друштва за застапување во 

осигурување и банки кои имаат добиено дозвола за вршење работи на застапување во 

осигурување. Преку овие канали, во 2016 година се реализирани 28,29% од 

остварената бруто полисирана премија.  

Застапувањето во осигурување преку физички лица, се врши врз основна на 

лиценца од Агенцијата за супервизија на осигурувањето која ја добиле по претходно 

положен испит за вршење работи на застапување во осигурувањето. Во вкупната БПП 

во 2016 година, застапувањето во осигурување преку физички лица учествува со 

16,87%. Бројот на лиценцирани застапници од година во година е во постојан пораст, 

ако во 2012 година бројот на застапници бил 667 во 2016 година бројот на застапници 

кои имале лиценца од АСО изнесува 1.065. Регистарот на сите активни застапници во 

осигурувањето е достапен на интернет-страницата на АСО и се менува тековно во 

согласност со издадените лиценци. 

Во текот на 2017 година на пазарот на осигурување активно учествуваа 

единаесет друштва за застапување во осигурување, односно бројот на друштва за 

застапување во осигурување во однос на 2016 останува непроменет.  

Исто така, застапување во осигурување може да врши и банка која добила 

дозвола за вршење работи на застапување во осигурување од Народна банка на 

Република Македонија, а врз основа на претходна согласност на АСО. Подетално за 

банките како застапници во осигурувањето ќе биде елаборирано во делот од трудот 

каде се дава преглед на банкоосигурувањето во Република Македонија.  

На крајот на 2016 година, друштвата за застапување во осигурувањето 

располагале со вкупно средства во износ од 116,34 милиони денари, додека капиталот 

изнесувал 53,81 милиони денари. Друштвата за застапување во осигурувањето ја 

завршиле деловната 2016 година со добивка по оданочување во износ од 17,20 

милиони денари. Во вкупната БПП друштвата за застапување во осигурување во 2016 
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година учествуваат со 9,91% (2015: 9,28%). Иако застапеноста на друштвата за 

застапување во продажбата на полисите била релативно помала во однос на 

осигурително брокерските друштва и застапниците, се забележува тренд на 

зголемување на нивното пазарно учество. 

Табела 4.  Број на договори и остварена БПП на друштвата за застапување во 
осигурувањето во Република Македонија (2012-2017) 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број на договори 57.606 48.112 54.600 64.320 86.133 84.301 

БПП (000 денари) 366.325 397.659 650.518 729.313 837.736 795.619 

Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 

 Во текот на 2016 година преку друштвата за застапување во осигурување се 

склучени 86.133 договори за осигурување (полиси) (2015: 64.320) што претставува 

пораст од околу 34% во однос на претходната година. За својата услуга друштвата за 

застапување во осигурувањето од компаниите за осигурување наплатиле провизија во 

износ од 185,25 милиони денари, утврдена врз основа на полисираната премија во 

износ од 837,74 милиони денари.  

Во текот на 2017 година се бележи благо намалување на бројот на договори, 

како и на учеството во БПП од страна на друштвата за застапување во осигурувањето, 

односно склучени се 84.301 договор за осигурување и остварена е премија во износ од 

795,62 милиони денари. Ваквата појава на благо намалување на активноста на 

друштвата на застапување во осигурувањето се темели пред сѐ на зголемената 

активност на банките во продажбата на полиси за осигурување. 

 

III.2.2. Осигурително брокерски работи во Република Македонија 

 

Осигурително брокерските работи подразбираат посредување во договарање на 

осигурително и реосигурително покритие, како и при реализирање на отштетни 

побарувања по остварен осигурен штетен настан кај компании за осигурување и 

реосигурување, во име и за сметка на клиентите - осигурениците. 

Брокерските работи во осигурувањето опфаќаат24: 

                                                 
24 Curak, M., Jakovcevic, D., (2007), Osiguranje i rizici, RRIF Plus, Zagreb, стр. 201 
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 активности поврзани со преговарање со компаниите за осигурување, со цел на 

потенцијалниот договарач на осигурување да му се овозможи склучување на 

договор за осигурување, односно реосигурување во согласност со неговите 

барања и потреби, 

 активности коишто се однесуваат на подготвка за склучување на договор за 

осигурување, односно реосигурување и активности со кои се помага на 

осигурениот при извршувањето на правата од договорот за осигурување, а 

посебно при решавањето на отштетните барања. 

Работите на посредување во осигурувањето брокерот може да ги извршува само 

со овластување, односно добиена лиценца од страна на супервизиското тело и врз 

основа на вработување во друштвата за вршење на осигурително брокерски работи. 

На крајот на 2017 година на пазарот за осигурување активно учествуваа 36 

друштва за осигурително брокрески работи, што е за три повеќе во однос на 

претходната 2016 година кога делуваа 33 осигурително брокерски друштва. 

Учеството на овој индиректен канал на дистрибуција во вкупната бруто 

полисирана премија во Република Македонија на крајот на 2016 година изнесува 

25.55% и бележи благо, но константно зголемување од година во година. Со состојба 

на 31.12.2016 година, осигурително брокерските друштва располагале со вкупни 

средства во износ од 841,73 милиони денари, додека капиталот изнесувал 556,66 

милиони денари. Деловната 2016 година осигурително брокерските друштва ја 

завршиле со добивка по оданочување во износ од 131,33 милиони денари.  

Табела 5.  Број на договори и остварена БПП на осигурително брокерските 
друштва во Република Македонија (2012-2017) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број на договори 175.278 209.927 218.779 237.557 260.213 261.420 
БПП (000 денари) 1.529.305 1.802.297 1.887.000 2.031.706 2.211.738 2.373.593 

Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 

Во текот на 2016 година осигурително брокерските друштва реализирале 

продажба на 260.213 полиси (2015: 237.557) што претставува пораст од околу 9% во 

однос на претходната година. За својата услуга осигурително брокерските друштва од 

друштвата за осигурување наплатиле провизија во износ од 532,57 милиони денари, 

утврдена врз основа на полисирана премија од 2,21 милијарди денари. 
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Карактеристично за анализираниот период од 2012 до 2017 година е тоа што се 

бележи континуиран раст како на бројот на договори за кои посредувале осигурително 

брокерските друштва во Република Македонија, така и во учеството на овие друштва 

во остварената бруто полисирана премија на пазарот на осигурување. Во 2012 година 

бројот на договори изнесувал 175.278, а на крајот од анализираниот период во 2017 

година бројот на договори изнесувал 261.420, што претставува зголемување од речиси 

50%. Слична е состојбата и со учеството на осигурително брокерските друштва во 

вкупната БПП во анализираниот период, во 2012 година на овие друштва е 

распределена БПП со износ од 1,53 милијарди денари, додека во 2017 година износот е 

2,37 милијарди денари, односно зголемување од околу 55%. 

 

III.3.  Преглед на банкоосигурувањето во Република Македонија и европски 
рамки 

 

 Банкоосигурувањето во Европа е најзначаен дистрибутивен канал за животно и 

пензиско осигурување и е растечки канал за неживотното осигурување. 

 Во секторот на животно осигурување, банките се доминантен дистрибутивен 

канал во Белгија (48% во 2005), во Франција (64% во 2006), во Италија (59% во 2006) и 

во Шпанија (72% во 2005). Меѓутоа, банките се помалку важни како дистрибутивен 

канал во Холандија (19% во 2004), Германија (25% во 2005), Швајцарија (околу 2%) и 

во Велика Британија (20% во 2006). Нивото на банкоосигурителна пенетрација, после 

големиот пораст од 1985 до 2000 година, се стабилизирал во поголемиот број на пазари 

во последните години. 

Продажбата на банкоосигурување е висока во земји каде производите се 

релативно едноставни и природно си одговараат со постоечките банкарски производи. 

Штедните производи од животното осигурување кои што успешно се продаваат од 

банкоосигурителите се супститути на обичните депозити, како што се инвестициските 

(unit-linked) и капитализираните производи. Во Италија, на пример, банките 

учествуваат со 76% во индивидуалниот unit-linked бизнис во 2006 година, додека во 

Франција, финансиските институции учествуваат со 66% од еднократната премија во 

unit-linked бизнисот во 2005 година. 
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Графикон 3.  Пазарно учество на банкоосигурувањето во европските пазари на 
животно осигурување 

 

Извори: ABI, FFSA, UPEA, ANIA, ICEA, Tillinghast  

 Генерално, банкоосигурителите биле помалку успешни во продажбата на 

покомплексни штедни производи, како што се пензиите. Во Велика Британија, 

банкоосигурувањето учествува со само 7,5% од индивидуалниот пензиски бизнис во 

2006 година, додека неговиот пазарен удел во вкупната продажба на животно 

осигурување изнесува 20%. Исто така, банкоосигурителите биле релативно успешни во 

продажбата на производи за заштита кои лесно можат да се поврзат или вкрстат со 

стандардните банкарски производи. Аналогно на ова, банкоосигурителите во Велика 

Британија имаат пазарен удел од 39% во кредитното осигурување и 62% во 

колективното животно осигурување во 2006 година. Постојат и индикации дека 

банкоосигурителите во последно време ги прошириле своите производи нудејќи покрај 

едноставни штедни производи и други производи поврзани со банкарските производи.  

 Во Италија, Франција и Шпанија високата стапка на регулаторна слобода и 

позитивниот даночен третман овозможиле да се развијат "пријателски 

банкоосигурителни" производи во 1990-тите. И покрај големата редукција на 

даночните олеснувања во животното осигурување на овие пазари во втората половина 
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на 1990-тите, банкоосигурувањето продолжило да доминира со својата позиција на 

пазарот.  

 Силната улога на независните финансиски советници во Велика Британија и 

Холандија го ограничила развојот на банкоосигурувањето во овие земји. Постоењето 

на приватниот пензиски пазар, каде индивидуалците или вработените можат да влијаат 

на начинот на инвестирање на пензиските надоместоци, имало за резултат појава на 

покомплексни финансиски производи, креирајќи значајна улога на небанкарскиот 

брокерски пазар во овие земји. Спротивно на тоа, појавата на државните пензии во 

Италија, на пример, ги натерала граѓаните да користат независен финансиски советник. 

Во Велика Британија строгите правила за продажба на долгорочните штедни 

производи им дале предност на брокерите кои имаат способност да обезбедат совет во 

врска со овие производи. 

  Како и да е, некои индустриски аналитичари веруваат дека банкоосигурувањето 

како канал на дистрибуција може да има бенефит од некои предлози. Еден предлог се 

состои од креирање на три столбен систем со професионални советници кои ќе имаат 

предност со нивната независност. Исто така, предлог е да се креира и примарен канал 

од финансиски советници кој ќе обезбеди понуда на едноставни производи до 

потрошувачите без провизиски додатоци, нешто каде што банкоосигурителите треба да 

го најдат своето место. 

Во неживотното осигурување, агентите и брокерите продолжуваат да 

доминираат на целиот европски пазар, иако директната дистрибуција е доста значајна, 

посебно во Велика Британија. Пазарниот удел на банкоосигурувањето во неживотното 

осигурување се движи од 1,7% во Италија до 7,1% во Шпанија. Меѓутоа, 

банкоосигурителите сепак освоиле значеан дел од пазарот од 2000 година па наваму во 

сите земји. 

 Во некои европски пазари, банките само што започнаа да нудат неживотни 

осигурителни производи. Некои банки, посебно оние во Велика Британија, ја 

фаворизираат директната дистрибуција над дистрибуцијата преку нивната мрежа на 

филијали. Банкоосигурувањето сепак стекнало значаен пазарен удел во некои 

персонални линии на производи, како што се имотното и кредитното осигурување. 

Овие производи се лесни за поврзување со основните банкарски производи, како што 

се хипотекарните кредити и потрошувачките кредити. 
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Графикон 4.  Пазарно учество на банкоосигурувањето во европските пазари на 
неживотно осигурување 

 

Извори: ABI, FFSA, UPEA, ANIA, ICEA 

 

 Осигурувањето на домаќинство е основниот и најчесто продаваниот производ 

преку банкоосигурувањето од неживотните осигурителни производи во голем дел од 

европските земји. Во Шпанија и Велика Британија, пазарниот удел на 

банкоосигурувањето во оваа линија на производи достигнал 32% и 26%, соодветно, во 

2005 година. Имотното осигурување, исто така, остварува добра профитабилност во 

повеќе делови од Европа и банките нудат вакво осигурување како надополнување на 

понудата на хипотекарни заеми. Европскиот пазар на хипотекарни кредити ќе им 

овозможи на банките да продаваат хипотекарни кредити поврзани со осигурување, 

особено во Италија и Германија.  

 Банкоосигурувањето има мал пазарен удел во приватното автомобилско 

осигурување, учествувајќи со само 5%, освен во Франција со 8,3% и Белгија со 5,9%. 

Меѓутоа, банкоосигурувањето посебно се развило во поглед на неговиот пазарен удел 

во овој осигурителен производ од 2000 година наваму во Франција, Велика Британија, 

Белгија и Шпанија. Во Франција, банкоосигурителите го таргетирале автомобилското 

осигурување, каде гледаат потенцијал за остварување профит. Пазарниот удел на 

банкоосигурувањето во приватното автомобилско осигурување пораснал од 5,7% во 
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2000 на 8,3% во 2005 година. Како дел од оваа стратегија, тие направиле напори да го 

усовршат тренингот и поддршката дадена на банкарските советници. 

Европските банкоосигурители гледаат можност да остварат профит од 

очекуваниот пораст на пазарот на здравствено осигурување, секако доколку се 

способни да дизајнираат едноставни, стандардизирани производи, кои одговараат на 

нивната дистрибутивна мрежа. Во Франција, банкоосигурувањето го зголемило својот 

пазарен удел во здравственото осигурување од 5,3% во 2002 на 7,9% во 2005 година. 

Во Шпанија, зголемениот број на банкоосигурители, сродни групи и комбинирани 

осигурители навлегуваат на овој пазар преку дистрибутивни договори.  

 Во Централна и Источна Европа, употребата на банкоосигурувањето како 

дистрибутивен канал е најзастапена во животното осигурување, и опфаќа од 14% до 

22% од премиите за животно осигурување. Главен двигател за ваков развој била 

зголемената пенетрација на странски банки и компании за осигурување во регионот, 

кои помогнале во трансферот на успешно искуство од Западна Европа. Влезот во 

Европската Унија на некои од источноевропските земји, исто така, влијаел за развој на 

банкоосигурувањето. На пример, била овозможена продажба на осигурување без 

формирање на филијали или канцеларии во одредена земја, за што банките 

претставуваат идеален дистрибутивен партнер. 

  Дистрибуцијата на животно осигурување во Русија главно е потпрена на 

банкоосигурувањето. На овие пазари, осигурителната инфраструктура, вклучувајќи ги 

дистрибутивните канали, сé уште треба да се оформува. Банкоосигурувањето им 

овозможило на компаниите за осигурување брзо да воспостават врска со базата на 

клиенти на банките. Исто така, поевтино е да се користи и обучи банкарскиот 

персонал, отколку да се развие мрежа од агенти. Банките уживаат голема репутација на 

овие пазари. Во Русија, околу 30% од животното осигурување е продадено преку 

банките. 

Друг фактор за развој на банкоосигурувањето во Централна и Источна Европа е 

експанзијата на банкарски кредити, поточно на хипотекарните и потрошувачките 

кредити. Оваа експанзија, комбинирана со цврстата политика на управување со ризик 

ја зголемила побарувачката на заеми покриени со осигурување од страна на банките. 

Исто така, промените во даночната политика, воведени со цел да ги третираат 

подеднакво штедните производи, ја заостриле конкуренцијата. Овие промени може да 
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ја намалат диференцијацијата на понудувачите на финансиските услуги, што може да 

резултира со поголем развој на банкоосигурувањето. 

 Кога станува збор за банкоосигурувањето во Република Македонија, за 

официјален почеток се смета 2012 година кога Агенцијата за супервизија на 

осигурувањето ја издаде лиценцата за работа на застапување во осигурување на 

Охридска банка АД – Охрид, во координација и со согласност од Народна банка на 

Република Македонија. Тоа е првата лиценцирана банка од страна на АСО која врши 

работи на застапување во осигурување за две класи на осигурување за компанијата за 

осигурување АД за осигурување Граве – Скопје и тоа:  

 осигурување на живот и  

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода.25 

Сепак, мора да потенцираме дека банкоосигурувањето во различни модели, 

форми и начини на функционирање постоело и во периодот пред оформувањето на 

Агенцијата за супервизија на осигурување за што податоци постојат во статистиките на 

Министерството за финансии на Република Македонија кое беше надлежно за 

супервизија на секторот осигурување во тој период, како и во анализите и извештаите 

на Народна банка на Република Македонија. Во периодот за којшто се достапни 

податоци за постоење на банкоосигурување во работењето на банките, тоа е периодот 

од 2006 до 2008 година, регистрирани се пет банки кои посредуваат во продажбата на 

полиси за осигурување за одредена компанија за осигурување. Поточно, во 2006 и 2007 

година посредување во продажба на полиси за осигурување вршеле две банки, додека 

во 2008 година нивниот број се зголемил на пет банки. 

Посредувањето во продажба на полиси за осигурување за банката значи вршење 

на нередовни банкарски активности, односно остварување на некаматоносни приходи 

во форма на провизии. 

 Во 2006 година, вкупниот износ на приходи од остварени провизии при 

продажба на полиси за осигурување изнесувал 1.911 илјади денари. Приходите од 

провизии, кои банките ги оствариле во текот на 2006 година врз основа на посредување 

при продажба на полиси за осигурување, претставуваат само 0,06% од вкупните 

приходи врз основа на банкарски провизии. Во 2006 година, со посредство на банките 

се наплатени само 0,2% од вкупните премии за осигурување. Вкупниот износ на 

продадени полиси за осигурување кој го оствариле двете банки кои посредувале во 

                                                 
25 АСО, Регистар на банки кои добиле дозвола за вршење работи на застапување во осигурување, стр.1 
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продажба на осигурување изнесувал 9.286 илјади денари. Во вкупната продажба на 

полиси за осигурување, банките придонесуваат со 4,01%. 

Табела 6.  Остварени провизии и остварена БПП на банките во Република 
Македонија (2006-2008) 

 2006 2007 2008 

Провизии (000 денари) 1.911 1.416 1.715 

БПП (000 денари) 9.286 8.218 13.340 

Извор: НБРМ, Дирекција за финансиска стабилност, банкарска регулатива и методологии 

 Вкупниот износ на приходи од остварени провизии при продажба на полиси за 

осигурување во 2007 година изнесувал 1.416 илјади денари и е помал од износот во 

2006 година за 495.000 денари. Во текот на 2008 година, бројот на банки коишто вршат 

посредување во осигурувањето се зголемил на пет банки (од две во 2006 и 2007 

година). Но, и покрај тоа, вкупниот износ на приходи од остварени провизии при 

продажба на полиси за осигурување е малку поголем од износот во 2007 година, но 

помал од вкупниот износ на приходи од провизии во 2006 година, како резултат на 

помалите износи на приходи од наплатени провизии при продажба на полиси за 

осигурување кај одделни банки. 

Меѓусебната поврзаност на банките и компаниите за осигурување преку 

продажбата на полиси за осигурување во 2007 година, не само што останала на многу 

ниско ниво, туку се бележи и пад во однос на претходната година. Имено, вкупниот 

износ на продадени полиси за осигурување преку комерцијалните банки изнесувал 

8.218 илјади денари, односно 1.068 илјади денари помалку во однос на 2006 година. 

Преку банките, во 2007 година, се продадени само 2,2% од вкупните продадени полиси 

за осигурување, што е за 1,8 процентни поени помалку во однос на претходната 

година. Истовремено, се намалува и учеството на наплатените премии преку банките 

во вкупните премии во секторот осигурување, кое во 2007 година се сведува на 

минимални 0,1%. 

Во текот на 2008 година, и покрај зголемениот број на банки кои вршат 

посредување во продажба на полиси за осигурување, не се забележува поголема 

промена во учеството на прибраните премии во вкупните бруто-премии на секторот 

осигурување. Сепак, одредено подобрување постои. Така, вкупните бруто-премии 

прибрани од страна на банките во 2008 година изнесувале 13.340 илјади денари, што е 

0,2% од вкупните бруто-премии на ниво на секторот осигурување (0,1% во 2007 

година). 
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После официјалниот почеток и првата лиценца на Охридска банка АД – Охрид 

за вршење на работи на застапување во осигурување, во наредниот период такви 

лиценци од страна на АСО добиваат уште четири банки во Република Македонија. 

Имено, во 2015 година лиценца за вршење работи на застапување во осигурување 

добива НЛБ банка АД – Скопје за компанијата за осигурување Сава осигурување АД – 

Скопје во однос на повеќе класи на неживотно осигурување и компанијата за 

осигурување Кроација осигурување–живот АД – Скопје, во однос на три класи на 

животно осигурување за што подетално ќе биде елаборирано во понатамошниот дел од 

трудот.  

Во истата година лиценца за вршење работи на застапување во осигурување 

добива и Шпаркасе банка АД – Скопје за компанијата за осигурување Винер Лајф – 

Виена Иншуренс Груп Скопје за три класи на животно осигурување:  

 осигурување на живот,  

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода и  

 здравствено осигурување  

и компанијата за осигурување Винер – Виена Иншуренс Груп Скопје за две класи на 

неживотно осигурување:  

 осигурување од одговорност од употреба на моторни возила и  

 осигурување на мотрони возила (каско).26 

Во текот на 2017 година, во согласност со Народна банка на Република 

Македонија, Агенцијата за супервизија на осигурување издава лиценца за вршење 

работи на застапување во осигурувањето на Халк банка АД – Скопје за компанијата за 

осигурување Уника осигурување АД – Скопје за повеќе класи на неживотно 

осигурување: 

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода, 

 осигурување на моторни возила (каско), 

 осигурување на шински возила (каско), 

 осигурување на воздухоплови (каско), 

 осигурување на пловни објекти (каско), 

 осигурување на стока во превоз (карго), 

 осигурување на имот од пожар и природни непогоди, 

 други осигурувања на имот, 

                                                 
26 АСО, Регистар на банки кои добиле дозвола за вршење работи на застапување во осигурување, стр.1 
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 осигурување од одговроност од употреба на моторни возила, 

 осигурување од одговроност од употреба на воздухоплови, 

 осигурување од одговроност од употреба на пловни објекти, 

 општо осигурување од одговорност, 

 осигурување на кредити, 

 осигурување на гаранции, 

 осигурување од финансиски загуби, 

 осигурување на правна заштита, 

 осигурување на туристичка помош 

и компанијата за осигурување Кроација осигурување-живот АД – Скопје за три класи 

на животно осигурување:  

 осигурување на живот,  

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода и  

 здравствено осигурување.27  

Во текот на 2018 година, лиценца за вршење работи на застапување во 

осигурување добива и Стопанска банка АД – Скопје, како петта банка која добила 

лиценца од страна на АСО, а во согласност со Народна банка на РМ за компанијата за 

осигурување Кроација осигурување-неживот АД – Скопје за повеќе класи на 

неживотно осигурување:  

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода,  

 осигурување на моторни возила (каско), 

 осигурување на шински возила (каско), 

 осигурување на воздухоплови (каско), 

 осигурување на пловни објекти (каско), 

 осигурување на стока во превоз (карго), 

 осигурување на имот од пожар и природни непогоди, 

 други осигурувања на имот, 

 осигурување од одговроност од употреба на моторни возила, 

 осигурување од одговроност од употреба на воздухоплови, 

 осигурување од одговроност од употреба на пловни објекти, 

 општо осигурување од одговорност, 

 осигурување на кредити, 
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 осигурување од финансиски загуби, 

 осигурување на правна заштита, 

 осигурување на туристичка помош 

и компанијата за осигурување Уника Лајф АД – Скопје за пет класи на осигурување:  

 осигурување на живот,  

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода,  

 здравствено осигурување, 

 осигурување на брак или породување и 

 осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови.28 

Преку банките, во 2016 година се склучени 37.355 договори за осигурување 

(2015: 5.378) што претставува значителен пораст во однос на претходната година. 

Трендот на зголемување на бројот на склучени договори за осигурување преку 

комерцијалните банки продолжува и во наредната 2017 година, изнесува 57.153 

договори, што подразбира зголемување од 53% во однос на претходната 2016 година. 

Ваквиот тренд на зголемување на бројот на склучени договори за осигурување се 

должи, пред сè, на зголемувањето на бројот на банки кои добиле дозвола за вршење на 

работи на застапување во осигурувањето, како и на агресивната продажна филозофија 

на полиси за осигурување која банките ја спроведуваат во изминатиот период.  

Како што и претходно наведовме, во 2016 година три банки вршеа работи на 

застапување во осигурување, односно банките учествуваа со 1,50% во вкупната БПП. 

Во текот на 2017 и 2018 година дозвола за вршење работи на застапување во 

осигурување добија уште две банки, со што вкупниот број изнесува пет банки.  

За својата услуга банките од друштвата за осигурување во текот на 2016 година 

наплатиле провизија во износ од 25,98 милиони денари, утврдена врз основа на 

полисираната премија во износ од 122,15 милиони денари. 

Табела 7.  Број на договори за осигурување и остварена БПП на банките во 
Република Македонија (2012-2017) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број на договори 0 1 1 5.378 37.355 57.153 
БПП (000 денари) 0 3.006 11.739 39.357 122.149 190.312 

Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 
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Кога станува збор за учеството на банките во остварената бруто полисирана 

премија се бележи континуиран и значителен пораст од година во година. Во текот на 

2013 година евидентирана е БПП остварена преку банките во износ од 3 милиони 

денари, додека во 2014 година истата изнесува 11,7 милиони денари. Тоа се години во 

кои застапување во осигурувањето вршеше само една банка – Охридска банка АД 

Охрид. Со влегувањето на пазарот на осигурување на уште две банки во 2015 година 

(НЛБ банка АД Скопје и Шпаркасе банка АД Скопје) значително се зголемува 

учеството на банките во остварената БПП. Во текот на 2015 година остварена е БПП 

преку банките во износ од 39,3 милиони денари, за во текот на 2016 година да порасне 

на 122,2 милиони денари. Во текот на 2017 година се бележи највисок износ на 

остварена БПП преку банките во износ од 190,3 милиони денари. 

Ваквиот тренд на зголемување на учеството на банките во остварената БПП се 

очекува да продолжи и во наредниот период, како резултат на интересот на банките за 

вклучување на пазарот на осигурување како застапници во осигурувањето, користа 

што од банкоосигурувањето ја имаат компаниите за осигурување, самите осигурени 

лица и целокупниот финансиски ситем воопшто. 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 60 

 

IV. Карактеристики на оперативното работење на НЛБ банка - Скопје 

 

IV.1. Палета на кредитни производи на НЛБ банка – Скопје 

 

 НЛБ банка како повеќегодишен добитник на наградата Банка на годината, 

секогаш се труди да излезе во пресрет на потребите и барањата на своите клиенти. Во 

таа смисла, банката има создадено соодветна и оптимална понуда на свои производи. 

Нашиот интерес е насочен кон кредитните производи на банката, поради тоа што тие 

се оние производи кои најчесто се поврзуваат со полисите за осигурување за кои 

посредува банката за оние компаниите за осигурување со кои има склучено договор за 

застапување. Во овој дел ќе дадеме краток преглед на позначајните кредитни 

производи за секторот население. 

 Кога станува збор за потрошувачките кредити, банката во својата понуда до 

клиентите нуди: 

 Виолетов потрошувачки кредит – во износ до 600.000 денари, со рок на 

отплата до 96 месеци и годишен трошок за полиса од незгода од 400 денари 

(износот е променлив во зависност од Договорот за повеќегодишно 

осигурување склучен помеѓу корисникот на кредитот и компанијата за 

осигурување); 

 Виолетов ризико потрошувачки кредит – во износ до 1.200.000 денари, со рок 

на отплата до 120 месеци и задолжителна ризико полиса за осигурување на 

живот која може да се плати како еднократен износ преку соодветно 

зголемување на износот на потрошувачкиот кредит за висината на износот на 

премијата (најмногу до максималниот износ од 1.200.000 денари) или како 

еднократен износ во готово. Висината на трошокот за полисата за ризико 

животно осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, 

возраста на клиентот итн.; 

 Сребрен потрошувачки кредит – во износ до 900.000 денари, со рок на отплата 

до 96 месеци или до 75 години старост до рокот на отплата и годишен трошок за 

полиса од незгода од 400 денари (износот е променлив во зависност од 

Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу корисникот на 

кредитот и компанијата за осигурување); 
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 Сребрен ризико потрошувачки кредит – во износ до 900.000 денари, со рок на 

отплата до 96 месеци или до 75 години старост до рокот на отплата и 

задолжителна ризико полиса за осигурување на живот која може да се плати 

како еднократен износ, а висината на трошокот за полисата за ризико животно 

осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, возраста 

на клиентот итн.; 

 Класик потрошувачки кредит – во износ до 600.000 денари, со рок на отплата 

до 60 месеци и годишен трошок за полиса од незгода од 400 денари (износот е 

променлив во зависност од Договорот за повеќегодишно осигурување склучен 

помеѓу корисникот на кредитот и компанијата за осигурување). 

Во однос на станбените кредити, банката во својата понуда за клиентите нуди 

неколку модалитети на кредити во зависност од условите за одобрување:  

 виолетов станбен кредит; 

 сребрен станбен кредит; 

 ризико виолетов станбен кредит; 

 ризико сребрен станбен кредит; 

 златен станбен кредит; 

 ризико златен станбен кредит; и  

 класик станбен кредит.  

Станува збор за кредити со износ до 9.000.000 денари и рок на отплата од 30 

години. Различна е каматната стапка за сите модалитети на станбени кредити, како што 

се различни и условите за одобрување на секој од нив. Што се однесува до 

обезбедувањето на кредитите, банката покрај хипотека на недвижен имот или депозит 

во соодветен процент, за секој станбен кредит бара и полиса за домаќинско 

осигурување или полиса за осигурување на имотот под хипотека од основни ризици за 

цело времетраење на кредитот, која потоа се винкулира во корист на банката. 

Покрај полисата за осигурување на имот, за дел од станбените кредити 

потребно е и осигурување од несреќен случај – незгода (годишен трошок од 1.000 

денари – износот е променлив во зависност од Договорот за повеќегодишно 

осигурување склучен помеѓу корисникот на кредитот и компанијата за осигурување), 

додека за другиот дел од станбените кредити потребна е полиса за осигурување на 

живот во случај на смрт – ризико полиса (висината на трошокот за полисата за ризико 
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животно осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, 

возраста на клиентот).  

Во понудата на банката се и хипотекарните кредити, каде во зависност од 

условите на одобрување постојат неколку модалитети: 

 виолетов хипотекарен кредит; 

 сребрен хипотекарен кредит; 

 ризико виолетов хипотекарен кредит; 

 ризико сребрен хипотекарен кредит; и 

 класик хипотекарен кредит. 

Хипотекарните кредити се со износ до 3.000.000 денари и рок на отплата од 15 

години. Различна е каматната стапка за сите модалитети на хипотекарни кредити, како 

што се различни и условите за одобрување на секој од нив. Што се однесува до 

обезбедувањето на кредитите, банката покрај хипотека на недвижен имот или депозит 

во соодветен процент, за секој станбен кредит бара и полиса за домаќинско 

осигурување или полиса за осигурување на имотот под хипотека од основни ризици за 

цело времетраење на кредитот, која потоа се винкулира во корист на банката. 

Исто како и кај станбените кредити, така и кај хипотекарните кредити покрај 

полисата за осигурување на имот, за дел од хипотекарните кредити потребно е и 

осигурување од несреќен случај – незгода (годишен трошок од 1.000 денари – износот 

е променлив во зависност од Договорот за повеќегодишно осигурување склучен 

помеѓу корисникот на кредитот и компанијата за осигурување), додека за другиот дел 

од хипотекраните кредити потребна е полиса за осигурување на живот во случај на 

смрт – ризико полиса (висината на трошокот за полисата за ризико животно 

осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, возраста на 

клиентот).  

Во понудата на НЛБ банка се и често бараните автомобилски кредити, кои 

банката ги нуди во четири модалитети во зависност од условите за одобрување: 

 виолетов автомобилски кредит; 

 сребрен автомобилски кредит; 

 златен автомобилски кредит; и 

 класик автомобилски кредит. 
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Станува збор за кредити за набавка на нови возила или купување на половни 

возила само со компании со кои НЛБ банка има склучено договор за соработка. 

Износот на автомобилските кредити е до 50.000 евра, со рок на отплата од 84 месеци. 

Каматната стапка за сите модалитети на автомобилски кредити е различна, како што се 

различни и условите за одобрување на секој од нив. Што се однесува до 

обезбедувањето на кредитите, банката покрај залог на возилото во корист на банката 

или депозит во соодветен процент, за секој автомобилски кредит бара и полиса за 

каско осигурување на возилото со франшиза од најмногу 500 евра која се винкулира во 

корист на банката за цело времетраење на кредитот. 

Покрај полисата за каско осигурување на возилото, потребно е и осигурување 

од несреќен случај – незгода (годишен трошок од 1.000 денари – износот е променлив 

во зависност од Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу корисникот 

на кредитот и компанијата за осигурување). 

Горенаведените кредити и пристапот на нивно обезбедување претставуваат 

потенцијален извор на взаемна соработка помеѓу банката и компаниите за 

осигурување. Тоа е посебно истакнато преку задолжителните полиси за каско 

осигурување кај автомобилските кредити, задолжителните полиси за осигурување на 

имот или домаќинско осигурување кај станбаните и хипотекарните кредити, полисите 

за осигурување на живот во случај на смрт кај модалитетите на ризико кредити коишто 

ги нуди банката, како и полисите за осигурување од несреќен случај – незгода кај 

останатите кредити. 

Во понудата на НЛБ банка постојат и други кредитни производи, инстант 

кредити, кредитни картички, лимит на трансакциска сметка и слично, но поради тоа 

што банката за нив не бара како обезбедување клиентот да поседува било каква полиса 

за осигурување нема да ги споменеме во нашите анализи. 

 

IV.2. Полиси за осигурување 

 

 НЛБ банка АД – Скопје е втората банка во Република Македонија која има 

добиено лиценца за вршење на работи на застапување во осигурувањето. Имено, со 

решение на Агенцијата за супервизија на осигурување во јануари 2015 година и 

решение на Народна банка на Република Македонија во мај 2015 година, НЛБ банка 
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почнува да врши работи на застапување во осигурувањето за две компании за 

осигурување: 

1. Сава осигурување АД Скопје – за полиси за неживотно осигурување; и 

2. Кроациа осигурување – Живот АД Скопје – за полиси за животно осигурување. 

НЛБ Банка во соработка со Сава Осигурување им нуди можност на своите 

клиенти да купат полиса за неживотно осигурување и тоа: 

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода, 

 здравствено осигурување,  

 осигурување на моторни возила (каско), 

 осигурување на шински возила (каско), 

 осигурување на воздухоплови (каско), 

 осигурување на пловни објекти (каско), 

 осигурување на стока во превоз (карго), 

 осигурување на имот од пожар и природни непогоди, 

 други осигурувања на имот, 

 осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, 

 осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови, 

 осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти, 

 општо осигурување од одговорност, 

 осигурување од финансиски загуби, 

 осигурување на туристичка помош. 

Осигурувањето од последици на несреќен случај – незгода вклучува 

доброволно осигурување на лица од последици од несреќен случај кој настанал при 

вршење на нивното редовно работно место како и вон истото како и осигурвање за 

посебни активности или работа. Истото може да се искористи и за патници во јавниот 

сообраќај. Осигурувањето може да го договори било кое физичко или правно лице 

коешто има деловна способност и интерес за склучување на овој вид на 

осигурување. Несреќните случаи се најчесто придружени со трајни последици и 

предизвикуваат зголемени трошоци за лекување, боледување и слично. Со полисата за 

осигурување од незгода се намалуваат финансиските оптоварувања што се последица 

на несреќните случаи и тоа без временски и просторни ограничувања. 
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Осигурување на лица од последица на несреќен случај може да се договори за 

следните ризици: 

 смрт поради несреќен случај; 

 траен инвалидитет; 

 дневен надомест за привремена неспособност за работа; 

 трошоци за лекување како последица на несреќен случај; 

 дневен надомест за престој во болница поради лекување од последиците од 

несреќниот случај.  

Здравствено осигурување – ова осигурување ги покрива сите медицински 

трошоци на осигурениот и тоа: 

 здравствена заштита во приватни клиники;  

 избор на лекар и на клиника; 

 договарање на термин кој одговара на клиентот; 

 користење на здравствени услуги без упат од матичен лекар, без чекање на 

покритие од партипацијата и без доплата за лекови од листата на ФЗО; 

 здравствени услуги без ограничување во зависност од типот на прегледот; 

 директна исплата на трошоци за болничко лекување; 

 годишна премија за користење на здравствени услуги според сопствените 

потреби; итн. 

Осигурување на моторни возила (каско) – со ова каско осигурување се 

добива комплетна финансиска сигурност на возилото. Овој вид на осигурување ги 

опфаќа следните осигурени ризици: 

 сообраќајна незгода, како превртување, судар, удар, лизгање, урнување и 

слично; 

 паѓање на предмет или удар од некој предмет; 

 пожар; 

 ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство; 

 удар од гром; 

 експлозија, освен експлозија од нуклеарна енергија; 

 луња, град, снежна лавина; 

 поплава, порој и високи води; 

 паѓање на воздушни летала; 
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 манифестации и демонстрации; 

 кражба и разбојништво; 

 злонамерни постапки на трети лица. 

Осигурување на воздухоплови (каско) – се осигуруваат воздушните летала од 

тотална или делумна штета, што настанала од еден независен случај. Осигурувањето 

на воздушните летала ги опфаќа: 

 Трупот на леталата; 

 Мотори со стандардни инструменти; 

 Опрема. 

Осигурување на пловни објекти (каско) - обезбедува осигурување на секој 

пловен објект којшто е во пловна состојба, како во водите на Република Македонија, 

така и за време на пловидба надвор од границите на земјата. Пловилата се осигурени за 

време на пловидба, мирување, укотвување. Осигурувањето на пловниот објект ги 

опфаќа: 

 трупот; 

 инсталациите; 

 уредите; 

 инвентарот и опремата; 

 редовните залихи на гориво; 

 масла и други бродски материјали; 

 залихи на храна и пијалаци потребни за посадата на бродот. 

Осигурување на стока во превоз (карго) – се обезбедува осигурителна 

заштита од ризици кои се идни, неизвесни и независни од волјата на осигурениот, а се 

случуваат врз стоката која се транспортира. Во зависност од видот на транспортното 

средство може да се осигура стока при: 

 копнен транспорт; 

 воздушен транспорт; 

 воден транспорт. 

Осигурување на имот од пожар и природни непогоди – овој вид на 

осигурување е дел од имотните осигурувања и е наменет за сите лица кои сакаат да ги 
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покријат и дополнителните ризици од пожар. Со договарање на ризикот од пожар се 

вклучени следните основни ризици:  

 пожар; 

 олуја; 

 удар од гром; 

 град; 

 експлозија; 

 манифестација и/или демонстрација. 

Покрај овие основни ризици, на потенцијалните клиенти им стојат на 

располагање и голем број на дополнителни ризици кои може да ги договорат во 

зависност од потребите.  

Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила – овој вид 

осигурување е задолжителен со закон и се прави еднаш годишно при регистрација на 

возилото. Полисата за автомобилска осдговорност ја осигурува одговорноста на 

сопственикот на возилото ако при сообраќајна незгода им нанесе штета на трети лица. 

Осигурувањето од автомобилска одговорност вклучува покритија за штети што 

настанале поради: 

 нарушување на здравјето, телесна повреда или смрт; 

 уништување или оштетување на предмети. 

Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови – ова 

осигурување служи за обесштетување на трети лица во: 

 случај на смрт; 

 траен или делумен инвалидитет; 

 минлива телесна повреда или заболување; 

 штета на нивниот имот. 

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива 

штетите предизвикани од страна на осигурениот пловен објект непосредно или 

посредно и тоа до осигурената сума за: 

 штети предизвикани на друг пловен објект поради судир, удар или на друг 

начин; 
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 штети направени со пристанишните уреди, навозите, гатовите, кејовите, каблите 

или со кој било друг прицврстен или подвижен предмет на копно или во вода; 

 штети причинети со излевање или исфрлање од пловниот објект на материи 

штетни по околината; 

 трошоци за мерките преземени по барање на осигурителот и негови 

претставници или во спогодба со нив, поради заштита од неоправдани или 

претерани барања на трети лица, како и трошоци на разумни мерки што ги 

презел осигурениот во ист правец без согласност на осигурителот или негови 

претставници, ако таквата согласност не можел да ја добие благовремено; 

 побарувања за телесни оштетувања до сумата ограничена за одговорност на 

бродарот. 

Општо осигурување од одговорност – предмет на осигурување според 

условите за осигурување на одговорност од дејност е законската одговорност на 

осигурениот за штета настаната со смрт, повреда на телото или здравјето, како и 

оштетување или уништување на ствари на трето лице. Со ова осигурување се покрива 

одговорноста за штета која настанала од дејност на осигурениот, од поседување 

ствари, од правен однос или од одредено својство како извор на опасност, што се 

одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување. 

Осигурувањето, исто така, се однесува и на одговорност за штета од: 

 Зголемување на опасноста или проширување на осигурениот извор на 

опасности до кои дошло во текот на траењето на осигурувањето од дејност; 

 Нов извор на опасности кој се појавува кај осигурениот по склучување на 

договорот за осигурување од дејноста која се извршува (осигурување од нови 

извори на опасност). 

Осигурување од финансиски загуби – ги покрива финансиските загуби кои се 

јавуваат како резултат на: 

 ризик при вработување; 

 недоволен приход (општо); 

 временски неприлики; 

 загубен приход; 

 непредвидени општи трошоци; 

 непредвидени трговски трошоци; 
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 загуба на пазарната вредност; 

 загуба на рентата или приходот; 

 индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи; 

 други финансиски загуби (освен трговски); и 

 други видови на финансиски загуби. 

Осигурување на туристичка помош – со ова осигурување осигурените лица 

добиваат премиум услуга по светски стандарди и врвна услуга 24 часа дневно, која ги 

покрива сите медицински оправдани трошоци во странство настанати поради несреќен 

случај или болест. Осигурувањето ги покрива следните трошоци:  

 медицинска нега, консултација со доктор и трошоци за лекови; 

 хоспитализација; 

 превоз со медицинско возило; 

 транспорт на осигурениот до земјата доколку поради оправдани причини истиот 

не може да се врати на планираниот начин.  

НЛБ Банка во соработка со Кроациа Осигурување – Живот им нуди можност на 

своите клиенти да купат полиса за животно осигурување. Животното осигурување 

овозможува не само да се биде чекор пред изненадувањата кои ги носи животот, туку 

тоа истовремено претставува одличен и сигурен облик на долгорочно штедење. Во 

понудата на банката се следните класи на осигурување: 

 осигурување на живот, 

- мешовито осигурување на живот 

- детско штедно осигурување 

- круг на живот 

- ризико плус осигурување 

- сите останати типови полиси за животно осигурување 

 осигурување од последици на несреќен случај – незгода, 

 здравствено осигурување. 

Мешовитото осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди 

комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност, како и осигурување, и е 

целосно приспособливо на индивидуалните потреби на клиентите. Придобивките од 

мешовитото осигурување на живот за клиентите се: 

 сигурен облик на штедење со истовремено осигурување; 
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 се припишува добивка; 

 загарантирана исплата на парични средства по истекот на осигурувањето; 

 се обезбедува финансиска сигурност за осигурениот и неговото семејство; 

 се создава капитал за идните планови на осигурениот; 

 се создава капитал за времето кога приходите ќе се намалат, особено по 

заминувањето во пензија. 

За овој вид на осигурување карактеристично е тоа што се прифаќаат лица од 14 

до 65 години, со тоа што осигурувањето да заврши на 75 годишна возраст. Постои 

можност за избор на динамика на плаќање: месечно, квартално, полугодишно, 

годишно, еднократно. Исто така, постои можност за избор на начин на уплата: 

уплатница, траен налог, задршка од плата. Траењето на осигурувањето е од 10 до 25 

години. Полисата опфаќа лица од 14 – 65 годишна возраст и истата е прилагодлива 

согласно можностите и потребите на клиентите, односно самите осигурени лица 

избираат колку ќе уплаќаат и на тој начин сами ги дефинираат и осигурените суми. 

Коко детското штедно осигурување претставува единствена можност да се 

осигураат децата од ризиците што ги носи детската игра и притоа да се заштеди за 

нивната иднина. Придобивките од ова осигурување за клиентите се: 

 обезбедува за децата остварување на соништата, квалитетно високо 

образование, олеснување на зачекорувањето во самостоен  живот; 

 штедна компонента – сите средства кои се вложуваат се повратни, 

дополнително се припишува и добивка; 

 заштитено со девизна клаузула; 

 осигурување за целото времетраење на договорот; 

 финансиски сигурна иднина за децата; 

 сигурен облик на штедење со истовремено осигурување. 

За овој вид на осигурување карактеристично е тоа што се опфаќаат деца на 

возраст од 1 месец до 13 години. Траењето на осигурувањето e од 10 до 25 години. 

Постои можност за избор на динамика на плаќање: месечно, квартално, полугодишно, 

годишно и еднократно. Исто така, постои можност за избор на начин на уплата: 

уплатница, траен налог, задршка од плата. 

Детското штедно осигурување има два модалитети:  
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 Класик осигурување - детско штедно осигурување со дополнително 

осигурување од несреќен случај  и повеќекратна уплата на премии (месечно, 

квартално, полугодишно и годишно). 

 Ексклузив осигурување - детско штедно осигурување со дополнително 

осигурување од несреќен случај  и еднократна уплата на премија за целиот 

период на осигурување.  

Круг на животот преставува производ кој е креиран со ниско прилагодена 

премија да обезбеди доволно парични средства за сите ризици кои го демнат 

последното животно доба. За само 3 евра месечно клиентите може да обезбедат 

финансиска сигурност за своите најмили во ситуација кога финансиите се последната 

работа за која тие би требало да размислуваат. Станува збор за полиса за доживотно 

осигурување која за само 3 евра месечно овозможува финасиска сигурност при 

осигурен случај со минимална месечна премија. Придобивките од ова осигурување за 

клиентите се: 

 финансиска сигурност за најмилите; 

 заштита на семејството во случај да го изгубат главниот финансиски извор; 

 со прилагодена ниска премија се обезбедува максимална финансиска заштита; 

 доживотно осигурување. 

Станува збор за доживотно осигурување во случај на смрт. За овој вид на 

осигурување карактеристично е тоа што се опфаќаат лица со пристапна старост од 18 

до 70 години, со тоа што уплатата мора да заврши до 75 години. Постои можност за 

избор на динамика на плаќање: месечно, квартално, полугодишно, годишно и 

еднократно. Траењето на уплатата е од 5 до 20 години. Износот на договорената 

осигурена сума зависи од староста на осигурениот и износот на премијата. 

Ризико плус полисата за осигурување што НЛБ банка ја нуди како производ 

на компанијата за осигурување Кроациа осигурување – живот овозможува максимална 

финансиска заштита за едно семејство со минимална уплата. Станува збор за 

најефтиното осигурување кое може да овозможи најголема финансиска сигурност. 

Уплатата за ова осигурување може да изнесува и само 8 евра месечно. 

Полисата Ризико плус е особено препорачлива за лица кои на било кој начин се 

кредитно задолжени, бидејќи овозможува заштита на капиталот од последица на 
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несреќен случај, обезбедува сигурност на отплатата и го заштитува семејството. 

Придобивките од ова осигурување за клиентите се:  

 финансиски сигурна иднина на семејството; 

 заштита на семејството во случај да го изгубат главниот финансиски извор; 

 со минимален влог се обезбедува максимална финансиска заштита. 

За овој вид на осигурување карактеристично е тоа што се опфаќаат условно 

здрави лица со пристапна старост од 18 до 65 години, траењето на осигурувањето е од 

1 до 30 години, а динамика на плаќање може да биде еднократно, годишно, 

полугодишно, квартално и месечно. 

НЛБ банка како застаник во осигурувањето за компанијата за осигурување 

Кроациа осигурување – Живот, покрај наведените видови на осигурување на живот 

посредува во продажбата и на уште неколку видови на осигурување што ги нуди 

компанијата и тоа:  

 Ексклузив осигурување на живот; 

 Менаџерско осигурување на живот; 

 Колективно осигурување на живот; 

 Осигурување од последици на несреќен случај – незгода; 

 Здравствено осигурување; итн. 

 

IV.3. Винкулација на осигурување 
 

Полисата за осигурување на живот е документ со којшто договарачот на 

осигурувањето располага сѐ до моментот на настанување на осигурениот случај. Во тој 

период, сѐ додека не настане осигурениот случај, договарачот на осигурувањето 

располага со сите права кои произлегуваат од тој договор за осигурување, односно 

може да го менува корисникот на осигурувањето, да ги отстапува своите права на 

трети лица, како и да ги отстапува правата на корисниците на осигурувањето на трети 

лица. 

Доколку кај осигуреното лице се јави потреба од земање на кредит за време на 

траењето на осигурувањето, како гаранција може да ја заложи својата полиса за 

осигурување на живот, на тој начин кредитодавателот за да го избегне ризикот од 

прерана смрт на својот должник, со полисата што ја добива во залог, обезбедува 
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сигурност дека своите побарувања кон должникот, во случај на негова смрт, ќе може 

да ги наплати од осигурувањето. 

Дејството со кое полисата се пренесува на друго правно или физичко лице се 

нарекува пренос на полисата. За преносот на полисата од големо значење е нејзината 

форма, така на пример, полисата по наредба се заложува со индосамент. Индосамент 

претставува изјавата на договарачот – осигурениот (индосант) со којашто го пренесува 

своето право на друго лице (индосатор). 

Во случај договарачот на осигурувањето да сака да ја заложи својата полиса, за 

добивање кредит или некои други потреби, треба писмено да го извести осигурителот 

за тоа дека полисата е заложена и кај кој доверител е полисата заложена. 

Известувањето на осигурителот дека полисата е заложена треба да биде благовремено, 

со цел да се избегне ризикот во меѓувреме да настапи осигурениот случај. 

Доверителот кај кого е заложена полисата за осигурување би можел да го 

користи правото на откуп на полисата, ако неговото побарување кон неговиот 

должник, односно осигурениот доспеало. На заложниот доверител треба да му се даде 

ова право поради тоа што заложниот доверител е повеќе од обичен корисник на 

осигурувањето, нему му е заложено осигурувањето, односно му служи како 

обезбедување на долгот кој доспеал, а наплатата на долгот осигурениот не може да ја 

попречува итн. Доколку кај доверителот доспеало побарувањето кон неговиот 

должник, а во меѓувреме настане и осигурениот случај, во тој случај заложниот 

доверител би требало да покрене директна тужба спрема осигурителот, со цел да може 

да го наплати своето побарување пред сите други доверители кои имаат побарување 

кон осигурениот. Поради тоа, заложниот доверител треба да да има право на откуп на 

заложената полиса, доколку кај него доспее побарувањето што тој го има спрема 

осигурениот. 

Како што е погоре наведено, полисата за осигурување за осигурување на живот 

може да биде заложена, со цел осигурениот да може да добие комерцијален кредит. Со 

цел адекватно да управува со кредитниот ризик секоја банка е должна најпрво да ја 

процени кредитната способност на лицето кое поднесува барање за кредит, како и да 

бара квалитетни инструменти за обезбедување на ризикот. Во зависност од природата 

на ризикот и од неговата висина, како и во согласност со актите на деловната политика, 

секоја банка ги дефинира потребните инструменти за обезбедување на ризикот. 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 74 

 

Долгорочните кредити, најчесто се случаите кога покрај низата неопходни 

обезбедувања, банката бара од корисникот на кредитот да има и полиса за осигурување 

на живот, која ќе ја има заложено во корист на банката што го обезбедува кредитот. 

Заложувањето на полисата претставува пренос на правата од осигурувањето, во целост 

или делумно (со што тоа право се ограничува) во залог заради обезбедување можност 

да ги изврши обврските од осигурувањето преку некоја друга правна работа – договор 

со трето лице. 

Договор за заложување на полисата склучуваат договарачот на осигурувањето, 

односно осигурениот, којшто е корисник на кредитот и заложниот доверител – банката 

која го обезбедува кредитот, а за заложувањето на полисата да има правно дејство 

потребно е осигурителот да биде известен, по писмен пат, дека полисата за 

осигурување на живот е заложена кај банката и тоа пред да настане осигурениот 

случај. 

Со постапката за заложување на полисата доаѓа до промена на корисникот на 

осигурувањето, така што во случај да дојде до реализирање на осигурениот случај, 

заложниот доверител – банката може да го наплати износот на доспеаните обврски од 

договарачот на осигурувањето, односно осигурениот, но најмногу до висина на 

износот на договорената осигурена сума од полисата, во согласност со условите за 

осигурување. 

Осигурителот мора да ги има сите потребни податоци во врска со заложувањето 

на полисата и банката каде е полисата заложена, податоци за кредитот кој е обезбеден 

со заложувањето на полисата, датум на доспевање на кредитот, како и копија од 

склучениот договор за заложување на полисата за осигурување на живот. Откако 

осигурителот ќе дознае дека полисата за осигурување на живот е заложена, негова 

обврска е врз основа на податоците на самата полиса, да евидентира клаузула за 

заложувањето на полисата која ќе одреди по која правна основа е заложена полисата и 

на која банка, како и  датум на почетокот и истекувањето на правата од заложувањето. 

Доколку се заложи полиса за осигурување на живот во случај на смрт и 

доживување, заложувањето на полисата може да биде и до висината на откупната 

вредност или до висината на договорената осигурена сума. Доколку корисникот на 

кредитот да не ги подмири своите обврски во предвидениот рок, банката може да бара 

откуп на осигурувањето. Осигурителот за да може да изврши исплата на откупот на 

осигурувањето треба да утврди постоењето на побарувањата, висината на доспеаните 
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обврски и доцнењето на осигурениот во подмирувањето на своите обврски кон банката 

која го одобрила кредитот. Компанијата за осигурување на банката ќе му го исплати 

откупот на осигурувањето само до висина на доспеаните обврски на осигурениот. 

Доколку настапи осигурениот случај – смрт на осигурениот или негово 

доживување за времетраењето на заложувањето на полисата, осигурителот ќе ја 

исплати договорената осигурена сума на банката, но најмногу до висина на доспеаните 

обврски на договарачот на осигурувањето, односно осигурениот. За таа цел, претходно 

потребно е да се испита постоењето на побарувањата, висината на доспеаните обврски 

и доцнењето на договарачот на осигурувањето, односно осигурениот. 

Во случај да постои вишок кој ги преминува доспеаните обврски кои 

осигурителот ги исплатил на банката, тогаш тој му се исплаќа на договарачот на 

осигурувањето, односно на корисникот на осигурувањето во случај на смрт на 

договарачот на осигурувањето.  

Доколку за времетраење на осигурувањето дојде до порано исплатување на 

кредитот и со тоа престане залогот на полисата, договарачот на осигурувањето, 

односно осигурениот, има обврска за тоа да го извести својот осигурител и треба да 

побара од него да ја избрише од полисата за осигурување вметнатата клаузула за 

заложувањето на полисата за осигурување на живот. Барањето на договарачот на 

осигурувањето до осигурителот да ја избрише клаузулата за заложувањето на полисата 

за осигурување на живот, мора да биде доставено во писмена форма и да го потпишат 

и договарачот на осигурувањето (корисникот на кредитот) и банката која го одобрила 

кредитот. 

Заради факултативност на плаќањето на премијата за осигурување на живот и 

последиците од неплаќањето на премијата (раскинување на договорот за осигурување 

на живот и редукција, односно намалување на осигурената сума) банката може да ги 

плаќа обврските на својот должник, договарачот на осигурувањето (да ја плаќа 

премијата). Тоа може да го направи со цел да може да ги зачува правата кои 

произлегуваат од полисата која му е дадена како залог. Во случај договарачот на 

осигурувањето да престане со плаќање на премијата, осигурителот мора веднаш за тоа 

да ја извести банката, за таа да продолжи со плаќање на премиите, за да може да ги 

обезбеди своите побарувања. 

Меѓутоа, ваквите полиси кај нас немаат некоја голема примена, односно многу 

малку се заложуваат за добивање на кредити со оглед на фактот дека осигурувањето на 
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живот на пазарот е застапено во многу мал процент и дека осигурените суми на кои се 

осигурува животот се прилично ниски. Кредитобарателите во моментот на склучување 

на договорите за кредит се оптеретени со многубројни административни трошоци, а 

висината на ануитетот во текот на отплатата на кредитот претставува значително 

оптеретување за нивните месечни примања. 

Поради тоа на пазарот на осигурувањето на живот сѐ поголемо значење добива 

ризико-осигурувањето на корисниците на кредити. Осигурувањето на живот во случај 

на смрт на корисникот на кредитот има сѐ позначајно место во портфолиото на 

осигурителите, кои во својата понуда имаат вклучено осигурување на живот. Доколку 

ги анализираме понудите за осигурување на живот на пазарот на осигурување во 

земјите во опкружувањето, каде има експанзија во кредитната активност на банките, 

може да утврдиме дека скоро секаде е присутно ризико осигурувањето на живот на 

корисникот на кредитот. 

Анализирајќи ги потребите на деловните банки кои, покрај низа инструменти за 

обезбедување, сѐ почесто бараат и полиса за осигурување на живот на корисникот на 

кредитот, каде како корисник на осигурувањето ќе биде назначена банката, 

компаниите за осигурување имаат креирано производ кој во потполност ќе ги задоволи 

потребите на деловните банки, но и потребите на корисникот на кредитот. 

Договорот за осигурување на живот во случај на смрт (ризико осигурување) 

кажува дека корисникот на осигурувањето (банката која дава кредит) се осигурува 

само во случај на смрт на кредитобарателот. Доколку осигурениот го доживее 

договорениот рок за истекот на осигурувањето, тоа ја исклучува секоја обврска на 

осигурителот, односно компанијата за осигурување повеќе нема никаква обврска кон 

банката. 

Договорот за осигурување се склучува на одредено време, по правило на 

периодот на траење на отплатата на кредитот, односно колку што трае периодот за кој 

треба договарачот на осигурувањето да го врати кредитот. Договор за осигурување 

можат да склучат само здрави лица, доколку имаат наполнато 14 години, а 

осигурувањето истекува најкасно во годината во која осигурениот навршува 70 години 

од својот живот. Осигурениот во овој случај е лицето на кое се однесува 

осигурувањето на живот, а кое со банката склучило во свое име и за своја сметка 

договор за подигнување на кредит. 
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Полисата за осигурување за да може да претставува инструмент за 

обезбедување на кредит, како корисник во случај на смрт се именува банката која 

обезбедува кредит на договарачот на осигурувањето и тоа во висина од главниот долг, 

најмногу до износот на договорената осигурена сума. 

Во договорот за осигурување на живот се дефинира таква клаузула што во текот 

на траењето на отплатата на кредитот договарачот на осигурувањето не може да ја 

исклучи банката која му одобрила кредит како корисник на осигурувањето. 

Компанијата за осигурување може да постави и ограничување на полисата, со оглед на 

висината на кредитот кој е одобрен и висината на ризикот кој се презема со 

склучувањето на договорот за осигурување на живот во случај на смрт на договарачот 

на осигурувањето. 

Доколу ги анализираме условите кои ги имаат компаниите за осигурување, во 

однос на овој вид на договор за осигурување, може да констатираме дека се 

применуваат следниве видови ограничувања на осигурената сума и тоа: 

 доколку договорената осигурена сума е до 20.000 евра, договорот за 

осигурување може да се склучи и без претходно извршен лекарски преглед; 

 доколку договорената осигурена сума е помеѓу 20.000 и 60.000 евра, договорот 

за осигурување може да се склучи само под услов да е извршен претходен 

лекарски преглед и да е утврдено дека потенцијалното осигурено лице е здраво. 

Постојат две варијанти на овој вид договор за осигурување кои им се нудат на 

корисниците на кредити и тоа:  

 осигурување во случај на смрт со еднократна уплата на премијата; 

 осигурување во случај на смрт со годишни уплати на премија. 

Овие две варијанти се различни не само според динамиката на плаќањето на 

премијата, туку и во висината на покритието за текот на траењето на договорот за 

осигурување. Ризико осигурувањето на живот во случај на смрт на корисникот на 

кредитот кој има склучено договор за осигурување со еднократна уплата на премија, 

му нуди непроменлива висина на покритието во текот на целокупното траење на 

осигурувањето, односно договорената осигурена сума е еднаква на висината на 

одобрениот кредит, која е фиксна во текот на целокупното траење на осигурувањето. 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 78 

 

Кај овој вид на осигурување висината на премијата зависи од неколку фактори, 

кои се битни за осигурувањето и се плаќа во еднократен износ, на почетокот на 

осигурувањето, во зависност од условите на осигурувањето. Тие фактори се: 

 висината на договорената осигурена сума; 

 пристапната старост на договарачот на осигурувањето; 

 договореното траење на осигурувањето. 

Ваквиот вид на осигурување со еднократна уплата на премијата им се 

препорачува на корисниците на кредити со понизок износ, со тоа што премијата за 

осигурување на живот нема да им претставува голем финансиски товар, поради низата 

административни трошоци кои се неодминливи при склучување на договор за 

добивање на кредит. 

Доколку осигурувањето на живот во случај на смрт на корисникот на кредит е 

со годишно плаќање на премијата, осигурената сума се менува во текот на траењето на 

осигурувањето во согласност со ануитетниот план за отплата на кредитот. На тој 

начин, договорената осигурена сума за првата година од траење на осигурувањето е 

еднаква на висината на кредитот, додека за секоја наредна година, осигурената сума ќе 

биде еднаква на износот на делот од главниот долг од почетокот на годината според 

ануитетниот план. Кај овој вид на осигурување на живот премијата се плаќа годишно, а 

висината на премијата за секоја година од траењето на осигурувањето се утврдува 

според актуелната висина на осигурената сума и актуелната старост на осигурениот на 

почетокот на секоја година од траењето на осигурувањето.  

Во текот на првата половина од периодот на осигурувањето премијата расте, 

затоа што годините на осигурениот се зголемуваат (што ја зголемува можноста за да 

настапи смрт), а во првата половина од осигурувањето висината на главниот долг 

бавно опаѓа (во текот на првите години од отплатата на кредитот, низ месечните 

уплати на ануитетите се отплаќа во главно каматата). Во другата половина од периодот 

на осигурувањето, премијата постепено почнува да опаѓа. На полисата за осигурување 

на живот во случај на смрт на корисникот на кредитот со годишното уплаќање на 

премијата, се наведува висината на премијата и на осигурената сума за првата година 

од осигурувањето, а во прилог на овој договор за осигурување е прегледот на 

премијата и на осигурената сума по години од траењето на осигурувањето. 

За осигурувањето на живот во случај на смрт на корисникот на кредитот, каде 

премијата се плаќа со годишни уплати, карактеристично е тоа што осигурениот секоја 
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година од траењето на осигурувањето плаќа природна висина на премијата за 

осигурување (а не просечна, што е вообичаено кај осигурувањето на живот), така што 

не постои можност да се создаде фонд на премиската резерва за секое поединечно 

осигурување. 

Со договорот за осигурување на живот за случај на смрт на корисникот на 

кредитот, компанијата за осигурување презема обврска во случај на смрт на 

осигурениот, односно корисникот на кредитот, за времетраењето на осигурувањето, да 

ја исплати договорената осигурена сума или нејзин дел на корисникот на 

осигурувањето, односно на банката која го одобрила тој кредит. На банката која 

склучила договор со договарачот на осигурувањето за подигнување кредит во случај да 

настане осигурениот случај ѝ се исплаќа договорената осигурена сума или нејзин дел 

до висината на остатокот од главниот дел, а вишокот кој останал од осигурената сума 

по подмирување на обврската кон банката им се исплаќа на корисниците од 

осигурувањето кои ги назначил договарачот на осигурувањето како негови 

наследници. 

Компанијата за осигурување во своите услови за осигурување кај ризико 

осигурувањето на живот во случај на смрт на корисникот на кредитот дефинира 

исклучувања и ограничувања на своите обврски и тоа доколку осигурениот случај 

настане поради следниве причини: 

 Извршување самоубиство; 

 Последица на земјотрес; 

 Поради војна, граѓанска војна, воени операции; 

 Поради востанија, немири, побуни или слични случувања; 

 Поради саботажи или терористички акции, поради политички побуди, ако 

осигурениот во наведениве случувања активно учествувал; 

 При подготовување, обидување или извршување на кривично дело, како и при 

бегство по таквите извршувања. 

Во претходно наведените случаи, осигурителот нема обврска да ја исплати 

договорената осигурена сума, туку само да ја исплати дотогаш насобраната премиската 

резерва, ама само во случај осигурувањето да е склучено на период подолг од година 

дена, односно осигурувањето да е повеќегодошно и да е со еднократна уплата на 

премијата која е платена на почетокот од осигурувањето. 
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Доколку корисникот на осигурувањето, физичко лице, намерно изнуди смрт на 

осигурениот, со цел да ја наплати договорената осигурена сума како наследник на 

осигурувањето назначен од страна на осигурениот, во тој случај компанијата за 

осигурување нема обврска да му ја исплати осигурената сума, но има обврска на 

банката која му одобрила кредит на осигурениот, од осигурената сума да ѝ го исплати 

долгот кој осигурениот го имал кон неа на име кредит. 

Обврска на компанијата за осигурување да ја исплати целата осигурена сума 

или пак само нејзин дел престанува во случај кога смртта на осигурениот настапила 

под некоја важна околност, која тој ѝ ја премолчил на компанијата за осигурување при 

склучувањето на договорот за осигурување, а таа околност се однесувала на неговото 

здравје. Компанијата за осигурување, исто така, нема обврска да ја исплати 

осигурената сума доколку во моментот на склучување на договорот за осигурување 

веќе настанал осигурениот случај, ако бил во настапување или било извесно неговото 

настанување, или доколку тогаш престанала можноста за негово настанување. 

Доколку договарачот на осигурувањето не ја плати доспеаната годишна премија 

на осигурувањето на живот еден месец од нејзиното доспевање во тој случај 

компанијата за осигурување ќе го извести за нејзиното доспевање по писмен пат. Но, 

доколку договарачот на осигурувањето ни по два месеци не ја плати доспеаната 

премија, компанијата за осигурување ќе им испрати на осигурениот и на корисникот на 

осигурувањето, во овој случај банката, нова опомена за доспеаност на премијата и ќе 

ги повика било кој од нив да ја плати, со објаснување на последиците кои ќе ги сносат 

во случај ако и овој пат никој од нив не ја плати премијата. Ако премијата да не биде 

платена ни по три месеци од нејзината доспеаност, по сите опомени кои компанијата за 

осигурување им ги испратила, во тој случај компанијата за осигурување ќе треба да ја 

извести банката дека го раскинува договорот за осигурување со осигурениот и дека 

нема повеќе обврски ни кон него ни кон банката. 

Договорот за осигурување престанува да важи, без оглед на договореното 

негово траење, во следниве случаи:  

 доколку настапи смрт на осигурениот; 

 доколку истече календарската година во која осигурениот полни 65 години 

старост; 

 доколку премијата за осигурување не е платена според предвидените услови за 

осигурување; 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 81 

 

 доколку една од договорените страни го раскине договорот во согласност со 

условите за осигурување; 

 доколку истече годината за која е платена премијата за осигурување, во случај 

кредитот да е порано исплатен. 

Доколку во текот на траењето на осигурувањето настапи осигурениот случај, 

смрт на осигурениот, корисникот на осигурувањето, во овој случај банката која на 

осигурениот му одобрила кредит, му поднесува писмена опомена на осигурителот, 

како и целокупна доказна докуменатција, која ја сочинуваат:  

 полисата за осигурување, 

 извод од матичната книга на умрени, 

 лекарски извештај за причините поради кои настапила смртта и 

 доказ за висината на остатокот од главниот долг на корисникот на кредитот. 

Банката која го одобрила кредитот има обврска да докаже дека обврската која ја 

имал осигурениот кон неа, како корисник на кредит, не е подмиррна на некој друг 

начин, на пример со употреба на некои други средства за обезбедување, но доколку 

наплатила дел со помош на овие средства, треба да даде изјава колкав е тој дел и 

колкав дел од главниот долг останал неподмирен и треба да се подмири по основ на 

исплата на осигурената сума. 

Осигурителот пак има обврска, по доставувањето целокупна документација од 

страна на банката која го одобрила кредитот, докажувањето дека постои право за 

наплата на главниот долг од осигурената сума и колкава е висината на тоа право, да ги 

исплати побарувањата на банката од осигурената сума на договарачот на 

осигурувањето и тоа во законскиот рок утврден за таа исплата. 

 

IV.4.  Тренинг, обука и супервизија на вработените во НЛБ банка во функција на 
банкоосигурувањето 

 

Обуката на вработените претставува важен дел од управувањето со кадрите на 

современата компанија. Затоа една од главните задачи на водење на работата e 

создавањето на предуслови за унапредување на знаењето на вработените и негово 

претвoрање во нова додатна вредност, односно добивка и подобра пазарна добивка. 

Ова е посебно значајно за банките и компаниите за осигурување чие што работење во 
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голем дел се потпира на вредностите што ги поседуваат кадрите – таканаречен човечки 

капитал, т.е. вработените со своите лични и колективни знаења, искуства, способности 

и култура и слично. Порастот на вложувањата во образованието на вработените е 

последица на прифаќањето на ставот дека знаењето е фактор кој ја прави разликата 

помеѓу успешните и неуспешните. 

 Образованието прилагодено на потребите на банките и компаниите за 

осигурување би требало да обезбеди висико ниво на знаење и стручност на 

вработените што обезбедува поквалитетно работење и услуги на корисниците на 

осигурувањето. Самата цел на оспособувањето е зголемување на знаењето, 

унапредување на продажните вештини, воведување и одржување на високи стандарди 

на квалитет во секојдневната пракса, непрекинато освежување на стекнатите знаења и 

мотивирање на вработените. Се работи за постапки кои во краен случај ќе пружат 

квалитетна услуга на купувачите на полиси за осигурување со што истите ќе бидат 

позадоволни. 

 Основен услов едно лице да биде застапник во осигурувањето е да има 

положено стручен испит за застапник, со што ќе се здобие со Уверение за положен 

стручен испит за застапник од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на 

Република Македонија. Во таа смисла, НЛБ банка дел од вработените кои ги одредила 

за вршење на банкоосигурителни работи ги упатува на обука за застапници во 

осигурување и полагање на стручен испит со цел добивање на уверение. 

 Агенцијата за супервизија на осигурување организира обука и полагање на 

стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување. Обуката за 

застапник е во времетраење од 3 дена (вкупно 18 наставни часа). Со обуката за 

застапник се опфатени шест подрачја – модули и тоа:  

1. Основи на управување со ризик и осигурување;  

2. Законска регулатива од областа на осигурување;  

3. Трговско и облигационо право;  

4. Застапување во осигурување и етички кодекс;  

5. Осигурување на живот; и  

6. Неживотно осигурување.  

Деталната содржина на секој од модулите од обуката за застапник е разработена 

во Наставната програма за полагање стручен испит за застапник во осигурување која ја 

утврдува Агенцијата и во која се содржани градивото, прописите и литературата. 
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Наставната Програма е објавена на веб страницата на Агенцијата за супервизија на 

осигурување. Начинот и постапката за спроведување на обуката и стручниот испит за 

застапник детално се пропишани со Правилникот за начин и постапка за спроведување 

на обука за вршење работи на застапување во осигурување и Правилникот за начин и 

постапка за спроведување на стручен испит за вршење работи на застапување во 

осигурување.  

За учество на обуката и полагање на стручниот испит за застапник лицето треба 

да ги исполнува следните услови:  

1. да има најмалку средно образование;  

2. да го познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо; и  

3. да не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во 

друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна 

постапка. 

 По завршување на обуката, Агенцијата спроведува стручен испит за застапник. 

Кандидатите кои успешно ќе го положат стручниот испит за застапник се здобиваат со 

Уверение за положен стручен испит за застапник. Кандидатите кои три пати 

едноподруго нема да го положат стручниот испит за застапник, го губат правото за 

повторно полагање на испитот предвиден со обуката.  

Како неспорно важна претпоставка за стекнување и одржување конкурентски 

предности на секоја банка и компанија за осигурување се наметнува развитокот и 

усовршувањето на работната сила како своевиден интелектуален капитал. Под обука 

на вработените во банкарството и осигурувањето се подразбираат мерките и 

постапките со кои се обезбедува свесна и планска промена во нивните специфични 

знаења, способности, вештини, ставови и нивниот однос, со цел да се подготват за 

поквалитетно извршување на работата. 

 Организирање на успешно образование на вработените подразбира претходно 

да се утврдат потребите за обука во банката и компанијата за осигурување – на кого му 

е потребна (поединци и групи), што треба да биде нивен предмет и која стратешка цел 

компанијата треба да ја поддржи. Од тука овие потреби се утврдуваат како на ниво на 

организацијата, така и на ниво на поодделни работи и извршители. 

 По утврдување на потребите за обука се прави избор на програма за различни 

области и соодветни содржини. Во тој смисол, се одредуваат групи на кој им е 

наменето оспособувањето, број на учесници, вештини и знаења за кој треба да се 
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приспособат како и изведувачи на програмите (од самата банка или надвор од неа). 

Бидејќи компаниите вложуваат значајни парични средства за образование на 

вработените, истите со право очекуваат резултатите од обуката да бидат мерливи по 

својот квалитет и квантитет. 

  Спроведувањето на повеќе облици на стручно оспособување, односно обуката 

на вработените ги задоволува потребите на се посложените работи на осигурувањето и 

банкарството заради спротиставување на зголемената пазарна конкуренција. 

Постојаното усовршување на вработените потребно е и заради развојот на нови 

производи, нов начин на продажба и освојување на системот за проценка и решавање 

на штетата. 

 Тргнувајќи од потребите условени од промените од различен тип, а искажани со 

развојот на услугите, технологијата и средствата за работа, како и од личната 

мотивираност на вработените, стручното оспособување се организира со ангажирање 

на кадровските и техничките можности на банките, односно со користење на услугите 

на различни стручни установи како што се школи за странски јазици, школи за 

компјутери, консултански куќи, маркетинг агенции и слично. 

 Како примери можат да се наведат следните видови на обука во банките 

поврзани со осигурувањето: 

- семинари од струката осигурување, 

- други облици на стручно усовршување, 

- настава на странски јазици, 

- обука за работа на компјутери. 

Семинарите од струката за осигурување и другите облици на стручно 

оспособување опфаќаат практични прашања од поедини гранки на осигурување, потоа 

финансии, смедководство, право, информатика и други области. 

Во таа смисла, вработените во НЛБ банка кои се ангажирани да вршат и работи 

на застапување во осигурувањето во изминатиот период активно учествувале на обуки 

кои се спроведени од страна на партнерските компании за осигурување. 

Во септември 2015 година организирана е обука од страна на Сава осигурување 

АД – Скопје за вработените на НЛБ банка кои вршат и работи на застапување во 

осигурување. Преку оваа обука, вработените се запознале со:  

1. Основите на осигурувањето; 

2. Начинот на издавање на полиси за осигурување; 
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3. Полиси со понуда: 

 осигурување на имот од пожар – услови и калкулатори, 

 домаќинско осигурување – услови и калкулатори, 

 каско осигурување – услови и калкулатори, 

 осигурување од несреќен случај (незгода) – услови и калкулатори; 

4. Полиси без понуда: 

 осигурување од автомобилска одговорност – услови и апликации, 

 зелена карта – услови и апликации, 

 гранично осигурување – услови и апликации, 

 патничко осигурување – услови и апликации; 

5. Процедурите за работење со осигурување: 

 фактурирање, 

 наплата, 

 задолжување и раздолжување. 

Во декември 2016 година организирана е обука од страна на Кроациа 

осигурување – Живот за вработените на НЛБ банка кои вршат и работи на застапување 

во осигурување. Обуката е организирана во делот на животното осигурување и е 

спроведена во соработка со надворешен предавач од Кроациа Осигурување АД, Загреб 

на следните теми:  

 продажни вештини,  

 комуникациски вештини, и  

 мотивација.  

Преку оваа обука вработените во НЛБ банка се запознале со најдобрите 

искуствени методи на продажба на полиси за животно осигурување, ги унапредиле 

своите комуникациски и преговарачки вештини, вредносните ориентации и фокусот 

кон клиентот. 

Исто така, во текот на февруари 2017 година, во соработка со компанијата за 

осигрување Кроациа осигурување – Живот за вработените на НЛБ банка организирана 

е обука на тема – Едукација за банкоосигурување. На обуката присуствувале сите 

лиценцирани застапници во НЛБ банка, вработените кои биле во фаза на добивање 

лиценца, сите лични банкари и останати вработени. Обуката ги содржела основните 

принципи на работењето на банкоосигурувањето, се укажало на поволностите кои ги 
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нуди за банката, како и за начините и моделите на функционирање на 

банкоосигурувањето, конкретно во НЛБ банка. 
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V.  Анализа на соработката на НЛБ банка со компаниите за 
осигурување во Република Македонија 

 

V.1. НЛБ банка и компаниите за животно осигурување 

 

 Како што беше и претходно споменато, кога станува збор за работи на 

застапување во животното осигурување, тогаш НЛБ банка се поврзува со Кроациа 

осигурување – живот АД Скопје, односно со компанијата за осигурување со која има 

склучено договор за застапување и продажба на полиси за животно осигурување.  

Во овој сегмент влегуваат класичните полиси за осигурување на живот кои 

банката ги продава во име и за сметка на Кроација осигурување – живот 

(невинкулирани полиси), но и сите оние полиси за кои банката смета дека се потребни 

при одобрувањето на кредитите на клиентите, посебно кај ризико модалитетите на 

кредити за кои банката како потребен услов наведува поседување на полиса за ризико 

осигурување на живот на кредитобарателот, односно осигурување на живот во случај 

на смрт. Во следната табела прикажан е бројот на договори за животно осигурување 

што банката го има реализирано во периодот од самиот почеток со банкоосигурителни 

активности (мај 2015 година) до првиот квартал на 2018 година. 

Табела 8. Број на договори за животно осигурување на НЛБ банка (2015-2018) 

период број на договори 
2015 18 

I/2016 69 

II/2016 136 
III/2016 506 
IV/2016 2.364 

I/2017 1.802 
II/2017 2.687 
III/2017 1.832 

IV/2017 2.460 
I/2018 1.720 

вкупно 13.594 
 
Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 
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Графикон 5. Број на договори за животно осигурување на НЛБ банка (2015-2018) 

 

Извор: Сопствена интерпретација 

 Од податоците во табеларниот и графичкиот приказ може да се види дека 

постои тренд на зголемување на бројот на договори за животно осигурување за коишто 

посредувала банка. Во првата година од вршењето на работи на застапување во 

животно осигурување, односно втората половина на 2015 година, банката посредувала 

само за 18 договори за животно осигурување.  

Во првиот квартал на 2016 година бројот на продадени договори за животно 

осигурување изнесува 69 договори, во вториот квартал бројот е 136 договори, за во 

третиот и четвртиот квартал на 2016 година да имаме вистински подем, односно бројот 

на продадени договори за животно осигурување преку НЛБ банка драстично да се 

зголеми на 506 договори во третиот квартал и 2.364 договори за животно осигурување 

во четвртиот квартал од 2016 година.  

Понатака, доколку се анализира квартално 2017 година, па и првиот квартал на 

2018 година може да се забележи дека бројот на договори за животно осигурување за 

коишто посредувала банката се движи во еден опсег од 1.500 до 2.500 договори. 

Годишниот износ на бројот на договори за животно осигурување, исто така, го 

отсликува трендот на зголемување на бројот на договори. Во 2016 година, преку НЛБ 

банка продадени се 3.075 договори за животно осигурување на Кроација осигурување – 

живот, додека во 2017 година тој број изнесува 8.781 договор за животно осигурување, 

со проекција дека ќе биде уште поголем на крајот од тековната 2018 година. Вкупниот 
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број на договори за животно осигурување за кои посредувала НЛБ банка во 

анализираниот период изнесува 13.594 договори. 

Доколку како параметар ја земеме бруто полисираната премија за животно 

осигурување што ја собрала НЛБ банка во име и за сметка на Кроација осигурување – 

живот, доаѓаме до една слична состојба како и со бројот на договори за животно 

осигурување. Во следната табела прикажан е износот на бруто полисираната премија 

на животно осигурување што банката го има реализирано во периодот од самиот 

почеток со банкоосигурителни активности (мај 2015 година) до првиот квартал на 2018 

година.  

Табела 9.  Бруто полисирана премија за животно осигурување на НЛБ банка 
(2015-2018) 

период 
бруто полисирана премија 

(во денари) 
2015 379.000 

I/2016 896.000 
II/2016 884.000 
III/2016 7.249.000 

IV/2016 35.231.000 
I/2017 20.136.000 
II/2017 28.374.000 

III/2017 20.716.000 
IV/2017 29.468.000 
I/2018 21.886.000 

вкупно 165.219.000 
 
Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 

Од податоците во табеларниот и графичкиот приказ може да се види дека 

постои тренд на зголемување на бруто полисираната премија за животно осигурување 

што ја собрала банката. Во првата година од вршењето на работи на застапување во 

животно осигурување, поточно втората половина на 2015 година, банката прибрала 

само 379,000 денари бруто полисираната премија за животно осигурување.  

Во првиот квартал на 2016 година бруто полисираната премија за животно 

осигурување изнесува 896,000 денари бруто полисираната премија, во вториот квартал 

износот е 884,000 денари, за во третиот и четвртиот квартал на 2016 година бруто 

полисираната премија за животно осигурување собрана од страна на НЛБ банка 

драстично да се зголеми на 7,249,000 денасри во третиот квартал и досега највисокиот 
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износ за еден квартал 35,231,000 денари бруто полисираната премија за животно 

осигурување во четвртиот квартал од 2016 година. 

Графикон 6. Бруто полисирана премија за животно осигурување на НЛБ банка 
(2015-2018) 

 
Извор: Сопствена интерпретација 

  

Понатака, доколку се анализира квартално 2017 година, па и првиот квартал на 

2018 година може да се забележи дека бруто полисираната премија за животно 

осигурување којашто ја собрала банката се движи во еден опсег од 20,000,000 до 

30,000,000 денари. Годишниот износ на бруто полисираната премија за животно 

осигурување, исто така, го отсликува трендот на зголемување на бруто полисираната 

премија. Во 2016 година, преку НЛБ банка собрани се 44,260,000 денари бруто 

полисираната премија за животно осигурување на Кроација осигурување – живот, 

додека во 2017 година тој износ е 98,694,000 денари бруто полисираната премија за 

животно осигурување, со проекција дека ќе биде уште поголем на крајот од тековната 

2018 година. Вкупната бруто полисираната премија за животно осигурување која ја 

собрала НЛБ банка во анализираниот период изнесува 165,219,000 денари. 

 

V.2. НЛБ банка и компаниите за неживотно осигурување 
 

 Кога станува збор за работи на застапување во неживотното осигурување, тогаш 

НЛБ банка се поврзува со Сава осигурување АД Скопје, односно со компанијата за 
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осигурување со која има склучено договор за застапување и продажба на полиси за 

неживотно осигурување.  

Во овој сегмент влегуваат полиси за 15 класи на осигурување кои банката ги 

продава во име и за сметка на Сава осигурување (невинкулирани полиси), но и сите 

оние полиси за кои банката смета дека се потребни при одобрувањето на кредитите на 

клиентите, односно банката како потребен услов наведува поседување на полиса за 

осигурување. Во таа смисла, можеме да кажеме дека НЛБ банка кога станува збор за 

условите за обезбедување на кредитите од своите клиенти бара поседување на полиса 

за осигурување од несреќен случај – незгода, како и соодветна полиса за неживотно 

осигурување која ќе покрива одредени ризици на предметот на инвестицијата, 

реализиран преку дадениот кредит. Во следната табела прикажан е бројот на договори 

за неживотно осигурување што банката го има реализирано во периодот од самиот 

почеток со банкоосигурителни активности (мај 2015 година) до првиот квартал на 2018 

година. 

Табела 10. Број на договори за неживотно осигурување на НЛБ банка (2015-2018) 

период 
број на договори за 

неживотно осигурување 
2015 5,064 

I/2016 9,870 

II/2016 8,635 

III/2016 7,513 
IV/2016 7,710 
I/2017 11,990 

II/2017 11,653 
III/2017 12,236 
IV/2017 12,001 

I/2018 9,633 
вкупно 96,305 

 
Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 

Од податоците во табеларниот и графичкиот приказ може да се види дека 

постои тренд на зголемување на бројот на договори за неживотно осигурување за 

коишто посредувала банка, посебно во втората година од работењето со 

банкоосигурување, за во третата (2017 година) да имаме еден процес на стабилизација 

на одредено ниво од околу 12,000 договори за неживотно осигурување на квартален 

период. Во првата година од вршењето на работи на застапување во неживотно 
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осигурување, односно втората половина на 2015 година, банката посредувала за 5,064 

договори за неживотно осигурување. 

Графикон 7.  Број на договори за неживотно осигурување на НЛБ банка (2015-
2018) 

 
Извор: Сопствена интерпретација 

Во првиот квартал на 2016 година бројот на продадени договори за неживотно 

осигурување изнесува 9,870 договори, во вториот квартал бројот е 8,635 договори, за 

во третиот и четвртиот квартал на 2016 година бројот на продадени договори за 

неживотно осигурување преку НЛБ банка малку да се намали на 7,513 договори во 

третиот квартал и 7.710 договори за неживотно осигурување во четвртиот квартал од 

2016 година.  

Понатака, доколку се анализира квартално 2017 година, може да се забележи 

дека бројот на договори за неживотно осигурување за коишто посредувала банката се 

движи на линијата од околу 12.000 договори. Годишниот износ на бројот на договори 

за неживотно осигурување, исто така, го отсликува трендот на зголемување на бројот 

на договори. Во 2016 година, преку НЛБ банка продадени се 33.728 договори за 

неживотно осигурување на Сава осигурување, додека во 2017 година тој број изнесува 

47,880 договори за неживотно осигурување, со проекција дека ќе биде уште поголем на 

крајот од тековната 2018 година. Вкупниот број на договори за неживотно 



Меѓусебна соработка на банките и компаниите за осигурување во Република Македонија  
– случајот на НЛБ банка, Скопје 

 

Катерина Меческа – магистерски труд 93 

 

осигурување за кои посредувала НЛБ банка во анализираниот период изнесува 96,305 

договори. 

Во анализираниот период НЛБ банка посредувала во продажбата на полиси за 

осум класи на осигурување за Сава осигурување АД Скопје и тоа: осигурување од 

несреќен случај – незгода, каско осигурување на моторни возила, осигурување на имот 

од пожар и природни непогоди, останато осигурување на имот, осигурување од 

одговорност од употреба на моторни возила, осигурување од одговорност од употреба 

на пловни објекти, осигурување од општа одговорност и осигурување на туристичка 

помош. Бројот на договори за неживотно осигурување можеме да го анализираме за 

секоја класа на осигурување посебно (табела 11). 

Табела 11.  Број на договори за неживотно осигурување на НЛБ банка по класи 
на осигурување (2015-2017) 

 2015 2016 2017 
Незгода 2,033 21,842 36,903 
Каско моторни возила 134 165 107 
Имот од пожар и др. опасности 2,197 4,396 4,843 
Имот останато 94 387 381 
Автомобилска одговорност 66 426 407 
Одговорност пловни објекти 0 2 1 
Општа одговорност 0 2 2 
Туристичка помош 540 6,508 5,236 

Вкупно 5,064 33,728 47,880 
 
Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 

Од анализата на бројот на договори за неживотно осигурување по класи на 

осигурување, можеме да констатираме дека осигурувањето од последици на несреќен 

случај – незгода е доминантната класа на осигурување и од година во година бележи 

значителен раст. Имено, во 2015 година НЛБ банка преку својата мрежа продала 2,033 

договори за осигурување од незгода (бројот на договори е помал поради тоа што 

банката започна со банкоосигурителни активности во втората половина од годината), 

во 2016 година бројот на договори за осигурување од незгода расте на 21,842 договори, 

за во 2017 година да го достигне нивото од 39,903 договори. Ваквиот тренд на раст се 

очекува да продолжи и во тековната 2018 година, пред сѐ како резултат на зголемената 

побарувачка на кредити од банката, а токму поседувањето на полиса за осигурување од 

последици на несреќен случај – незгода од страна на кредитобарателот е еден од 

условите за добивање на кредитот. 
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Графикон 8. Број на договори за неживотно осигурување на НЛБ банка по класи 
на осигурување (2015-2017) 

 

 Извор: Сопствена интерпретација 
 

 Тренд на раст на бројот на договори се бележи скоро кај сите класи на 

неживотно осигурување за кои посредува банката, но сепак позначителен е кај 

осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди и осигурувањето на туристичка 

помош. Зголемувањето на бројот на договори за осигурување на имот од пожар и 

природни непогоди, исто така, е резултат на зголемената побарувачка на кредити, пред 

сѐ станбени и хипотекарни кредити, каде еден од условите за добивање на кредитот е 

поседувањето на полиса за домаќинско осигурување и осигурување на имот од пожар и 

природни непогоди. Во 2015 година бројот на договори за осигурување на имот од 

пожар и природни непогоди што НЛБ банка го остварила изнесува 2,197 договори, во 

2016 година бројот е 4,396 договори, а во 2017 година пораснал на 4,843 договори со 

прогноза за уште повисок број во тековната 2018 година. 

 Што се однесува за осигурувањето на туристичка помош, после слабиот старт 

од само 540 договори, следуваат години со значително повисок број на договори за 

туристичка помош склучени преку НЛБ банка во име и за сметка на Сава осигурување. 

Поточно, во 2016 година преку НЛБ банка се склучени 6,508 договори, додека во 2017 

година бројот на договори изнесува 5,236. Високото ниво на склучени договори за 
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туристичка помош преку НЛБ банка се очекува да продолжи и во тековната 2018 

година. 

Доколку како параметар ја земеме бруто полисираната премија за неживотно 

осигурување што ја собрала НЛБ банка во име и за сметка на Сава осигурување, 

доаѓаме до една слична состојба како и со бројот на договори за неживотно 

осигурување. Во следната табела прикажан е износот на бруто полисираната премија 

на неживотно осигурување што банката го има реализирано во периодот од самиот 

почеток со банкоосигурителни активности (мај 2015 година) до првиот квартал на 2018 

година.  

Табела 12.  Бруто полисирана премија за неживотно осигурување на НЛБ банка 
(2015-2018) 

период 
бруто полисирана премија 

(во денари) 
2015 6,980,000 

I/2016 6,968,000 
II/2016 11,537,000 
III/2016 554,000 

IV/2016 6,684,000 
I/2017 7,392,000 
II/2017 7,446,000 

III/2017 7,276,000 
IV/2017 8,430,000 
I/2018 6,226,000 

вкупно 69,493,000 
 
Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 
 

 Анализата на бруто полисираната премија за неживотно осигурување на НЛБ 

банка укажува на тоа дека на квартално ниво износот на собраната премија по основ на 

договори за неживотно осигурување се движи во опсегот од 6,500,000 и 8,500,000 

денари. Исклучок од тоа се два квартали во 2016 година каде се бележи значително 

повисок и понизок износ, односно во вториот квартал од 2016 година износот на бруто 

полисирана премија за неживотно осигурување е 11,537,000 денари, додека во третиот 

квартал се бележи исклучително низок износ од само 554,000 денари. Сепак, на 

годишно ниво постои тренд на зголемување на бруто полисираната премија, каде во 

2015 година изнесува 6,980,000 денари, во 2016 година износот е 25,743,000 денари, за 
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во 2017 година да порасне на 30,544,000 денари, со тенденција на зголемување во 

тековната 2018 година. 

Графикон 9.  Бруто полисирана премија за неживотно осигурување на НЛБ банка 
(2015-2018) 

 
Извор: Сопствена интерпретација 

 Вкупната бруто полисираната премија за неживотно осигурување која ја 

собрала НЛБ банка во анализираниот период изнесува 69,493,000 денари. 

 Во следниот табеларен приказ претставена е бруто полисираната премија на 

НЛБ банка по класи на неживотно осигурување. 

Табела 13.  Бруто полисирана премија за неживотно осигурување на НЛБ банка 
по класи на осигурување (2015-2017) 

 2015 2016 2017 
Незгода 810,000 8,736,000 14,636,000 
Каско моторни возила 1,707,000 2,311,000 1,698,000 
Имот од пожар и природни непогоди 3,749,000 8,118,000 9,394,000 
Имот останато 207,000 551,000 479,000 
Автомобилска одговорност 326,000 2,065,000 1,900,000 
Одговорност пловни објекти 0 9,000 6,000 
Општа одговорност 0 16,000 10,000 
Туристичка помош 180,000 3,936,000 2,421,000 

Вкупно 6,980,000 25,743,000 30,544,000 

Извор: АСО, Извештаи за обемот и содржината на работата на друштвата за застапување во 
осигурувањето (2012-2017) 
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Графикон 10.  Бруто полисирана премија за неживотно осигурување на НЛБ 
банка по класи на осигурување (2015-2017) 

 

Извор: Сопствена интерпретација 

Доминантноста на класата осигурување од последици на несреќен случај – 

незгода се потврдува и преку анализата на бруто полисираната премија на НЛБ банка 

по класи на осигурување. Имено, во текот на 2017 година НЛБ банка собрала бруто 

полисирана премија за осигурување од последици на несреќен случај – незгода во 

износ од 14,636,000 денари, што претставува скоро 50% од вкупната премија за 

неживотно осигурување на банката. Понатаму, следи осигурувањето на имот од пожар 

и природни непогоди со износ од 9,394,000 денари, потоа осигурувањето на туристичка 

помош со 2,421,000 денари, осигурувањето од одговорност од употреба на моторни 

возила со износ од 1,900,000 денари, каско осигурувањето на моторни возила 1,698,000 

денари и уште неколку класи на осигурување со незначителни суми на бруто 

полисирана премија. 

 НЛБ банка, кога станува збор за бројот на продадени полиси за осигурување е 

апсолутен лидер на пазарот во однос на останатите друштва за застапување (14 во 2017 

година). Особено доминантна позиција НЛБ банка има над другите банки кои вршат 

работи на застапување во осигурувањето. Ваква позиција банката има како во однос на 

продадените полиси за животно осигурување, така и во однос на продадените полиси 

за неживотно осигурување (графикон 11). Анализата покажува дека 40% од договорите 
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за осигурување за кои посредувале друштвата за застапување во осигурувањето во 

Република Македонија во 2017 година припаѓаат токму на НЛБ банка. Ваквиот факт 

укажува на тоа дека банката располага со одлични перформанси и во поглед на 

работите на банкоосигурување, за што не случајно е и прогласувана за Банка на 

годината во текот на изминатите години. 

Графикон 11.  НЛБ банка во однос на другите друштва за застапување во 
осигурување според бројот на договори за осигурување (2017) 

 
Извор: Сопствена интерпретација 

 Доколку анализата на позицијата на НЛБ банка во однос на другите друштва за 

застапување ја направиме со користење на бруто полисираната премија за осигурување 

во 2017 година, може да констатираме дека банката е на третото место од сите друштва 

за застапување во осигурување во вкупен износ на премија за животно и неживотно 

осигурување. Дури и во ваков случај банката останува лидер кај друштвата за 

застапување во осигурување доколку се анализира бруто полисираната премија за 

животно осигурување, додека помал е износот на собрана премија за неживотно 

осигурување во однос на другите водечки друштва за застапување во овој сегмент, што 

може да се види на следниот графикон. 
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Графикон 12.  НЛБ банка во однос на другите друштва за застапување во 
осигурување според бруто полисираната премија (2017) 

 
Извор: Сопствена интерпретација 

 

V.3.  Перспективи за унапредување на банкоосигурувањето во НЛБ банка 
 

Според анализата што ја направивме во третата глава за учеството на 

банкоосигурувањето како дистрибутивен канал на осигурување во одредени региони и 

држави во светот, забележавме дека во многу од земјите, учеството на 

банкоосигурувањето во вкупната продажба на осигурување зазема најголемо учество и 

најмногу влијание врз развојот на премијата од сите останати дистрибутивни канали, 

особено тоа се земјите членки на Европската Унија.  

Согледуваќи го овој нагорен тренд, како и предностите кои ги овозможува 

банкоосигурувањето, компаниите за осигурување и банките во Република Македонија 

мораат сериозно да почнат да размислуваат за воведување на овој начин на продажба 

во своето работење. За воведување на банкоосигурувањето во Република Македонија, 

за почеток би биле потребени големи инвестиции, пред сè во информатичка 

технологија, телекомуникации, формирање на повикувачки центар, инвестирање во 

врвни професионалци во двете индустрии, итн. Затоа од есенцијално значење е да 
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направиме SWOT анализа на пазарот за осигурување29, пред да се почне со негово 

воведување во Република Македонија.  

Предности (Strengths) 

 Република Македонија располага со доброобучен работен кадар кој, независно 

дали работи во банка или компанија за осигурување, лесно може да се носи со 

предизвикот наречен банкоосигурување. 

 Исто така, постоењето на повеќе од 200 филијали и експозитури на банките во 

сите градови и поголеми населени места во Република Македонија, може да биде 

круцијален фактор за успешен и брз развој на банкоосигурувањето.  

 Eдна од предностите на осигурителниот сектор, поради која досега со години 

заостануваше во својот развој зад останатите сегменти од финансискиот сектор, е и 

засилениот тренд на регулираност на овој сектор. Формирањето на Агенцијата за 

супервизија на осигурувањето е чекор напред кон воспоставување на строги и 

однапред зацртани правила на игра, кон кои треба да се придржуваат компаниите за 

осигурување. Имено, на пазарот не беа изградени правилата на игра и присутна беше 

нелојална конкуренција во борбата за осигурителното портфолио, односно негова 

прераспеделба што доведуваше и до ситуација на користење на дампинг цени, пред сè 

во услови кога сè уште не беше основана Агенцијата за супервизија на осигурување. 

Агенцијата треба да ги донесе сите подзаконски акти во сферата на осигурувањето со 

кои ќе се утврдат правилата на работа и однесување на компаниите за осигурување и 

останатите субјекти во осигурителниот бизнис (брокери, застапниции и сл.) и да врши 

континуиран надзор врз нивното работење. 

Слабости (Weaknesses) 

 Постоењето само на пет компании кои активно нудат животно осигурување, ја 

прави оваа дејност да биде мошне неатрактивна за влегување на банките на овој пазар. 

 Непостоењето, односно ненудењето на услуги за животно осигурување кои би 

имале нагласена инвестициска компонента со кои би им излегле во пресрет на 

потребите на клиентите го прави животното осигурување да биде неатрактивно. Тоа 

претставува опасност за успех на банкоосигурувањето поради неможноста да понуди 

услуга која би била интересна и привлечна за потенцијалните купувачи. 

 Воведувањето на банкоосигурувањето неминовно ќе наметне менување на 

приодот, мислењето и работната култура на сите вклучени во овој процес. Меѓутоа, 

                                                 
29 Стојаноски, Ј., Ќосевски, Ј., (2009), Канали на продажба, ФТУ, Охрид, стр. 133. 
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работната сила на секое ниво која е вклучена во овој процес е закоравена во класичниот 

начин на работа, па постои голема веројатност на отпор кон промени во начинот на 

работење кои неминовно би дошле со воведувањето на  банкоосигурувањето. Секое 

менување на компанијата или филијалата или менување од една во друга работа 

веројатно би наишла на силен отпор. 

Можности (Opportunities) 

 Република Македонија како земја со 2 милиони жители, можеби на прв поглед 

не претставува голем пазар кој би бил интересен за компаниите за осигурување и 

банките да вложуваат во развојот на осигурувањето, а напоредно со тоа и за развој на 

банкоосигурувањето. Меѓутоа, подлабоката анализа ни покажува дека постои голем 

потенцијал за развој на услугите на осигурување. Имено, анализата што ја направивме 

во претходните точки ни покажа дека во Република Македонија само 2% од вкупните 

бруто-премии на ниво на секторот осигурување се собрани преку банките, односно 

вкупните бруто-премии на банкоосигурувањето изнесуваат околу 190 милиони денари, 

што е незначителен износ во споредба со вкупните бруто-премии на осигурителниот 

сектор. Овој факт ни укажува дека и покрај релативно малиот пазар на осигурување во 

Република Македонија, сепак има потенцијал за развој на банкоосигурувањето.  

 Постојниот нагорен тренд на депозитите на населението, особено на 

долгорочните депозити кој го имаме во македонските банки претставува огромен 

потенцијал за развој на банкоосигурувањето. Тоа е, пред сè, поради фактот што банките 

ќе ја конролираат финансиска состојба на клиентот. Информациите кои банките ги 

имаат за куповните навики на своите клиенти, нивниот економски статус и пракса за 

управување со парите претставуваат драгоцена предност. Со успешно пребарување на 

базата на податоци на своите клиенти, користејќи ја својата репутација и 

дистрибутивни системи (експозитура, телефон и пошта) за закажување состаноци и со 

користење продажни техники и производи скроени за средниот пазар, македонските 

банки би го удвостручиле претворањето на потенцијалната продажба во стварна 

продажба на осигурувањето и би ја зголемиле продуктивноста на продажбата до степен 

кој е повеќе од доволен банкоосигурувањето да го направи високопрофитабилен 

потфат. 

 Основањето на нови компании за осигурување во последните години, како и 

влегувањето на странски компании преку купување на домашните и нивно 

ребрендирање покажува дека осигурителниот бизнис има голем потенцијал за развој. 
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Тоа истото можеме да го кажеме и за банкарскиот сектор каде состојбата покажува 

дека скоро 60% од целиот банкарски систем е во странска сопственост. Македонскиот 

пазар за осигурување можеби е мал и без поголемо значење за економијата, но она што 

се случуваше во изминатите години укажува на тоа дека ќе следи брз развој и борба, на 

сега веќе странските компании, на неосвоениот македонски пазар.  

Закани (Threats) 

 Високата стапка на невработеност и сиромаштијата се клучни фактори кои 

крајно неповолно влијаат врз развојот на осигурителната индустрија во земјата, 

особено во делот на индивидуалните осигурувања. Населението, денес, е сè повеќе 

оптоварено со инфлаторниот притисок и растот на цените на прехрамбените 

производи, нафтата, па му остануваат сè помалку средства кои би ги трошело за 

осигурување.  

 Како закани се јавуваат и недоволната информираност на населението за 

можностите и предностите кои ги нуди осигурувањето, но и непостоењето на 

традиција за осигурување на нашиот имот и живот. Овие факти се мошне значајни, 

бидејќи може да помине подолг период пред да биде прифатено осигурувањето како 

нешто неопходно во животот на луѓето, а со тоа и банкоосигурувањето да не 

предизвика голем интерес и да не ги даде очекуваните позитивни резултати.  

 Kонечно, како заклучок можеме да кажеме дека воведувањето на  

банкоосигурувањето во Република Македонија претставува неминовност која сигурно 

во наредните години сè повеќе ќе доживее своја експанзија. Притоа, воведувањето и 

неговиот развој треба да оди постепено имајќи ги во предвид искуствата во Франција, 

Италија, Германија, каде банките најпрво ги дистрибуираа осигурителните услуги само 

хонорарно. Грижата за преземениот ризик, како и развојот на нови видови на услуги 

им беше препуштен на компаниите за осигурување. Секој учесник на почетокот 

придонесувал за развојот на банкоосигурувањето на полето во кое е најдобар: банките 

во масовната дистрибуција, а компаниите за осигурување во преземањето на ризикот и 

развојот на нови видови на осигурителни услуги. После стабилизацијата на пазарот 

улогите можат и да се сменат во спротивни насоки. Се надеваме дека нудењето на 

интегрирани финансиски услуги во финансиски институции способни да ги 

овозможуваат сите видови финансиски услуги "под еден покрив" ќе стане реалност и 

во Република Македонија. 
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Заклучок 

Потенцијалните осигурени, денес на располагање имаат повеќе можности кога 

станува збор за пристапот до осигурителни услуги отколку пред неколку години, но 

неизвесно е дали и кога алтернативните канали (Интернет, банкоосигурување, новите 

дистрибутери) ќе почнат да доминираат над традиционалните дистрибутивни канали 

(директни продавачи, агенти, брокери). Ставовите и преференциите на потрошувачите 

имаат силно влијание врз прифаќањето на овие канали. 

 Новите канали на дистрибуција можат да обезбедат поголем опфат на пазарот 

по пониски трошоци за спроведување на осигурувањето, но исто така, треба да се земе 

во предвид дека овие дистрибутивни канали, кои не се составен дел на компаниите за 

осигурување, тешко можат да се контролираат, што може да доведе до тоа и покрај 

ниските цени на дистрибуција, тие да го преземаат ризикот од своите основачи. Едно 

од можните решенија за сите оние кои сакаат да останат на пазарот е задржувањето на 

традиционалните канали и воведување на нови канали на дистрибуција, без оглед на 

почетните трошоци и неизвесноста која ја носат. 

 Според претходното станува јасно дека, пред компаниите за осигурување е 

мошне тешка задача. Тие мораат постојано да истражуваат нови патеки за зголемување 

на бројот на дистрибутивни канали, преку кои ќе го задоволат купувачот. 

Традиционалните канали и понатаму би играле голема улога при продажбата на 

осигурителните услуги, но воведувањето на нови канали на дистрибуција би имало 

одлучувачко влијание во односите со купувачите. 

 На финансискиот пазар последните две децении се наметнува еден нов тренд на 

конгломерација, којшто во секој случај бил поттикнат и со дерегулацијата на 

банкарското работење во повеќето земји од западниот регион. Издвоениот вид на 

конгломерација претставува диверзификацијата на банките во дејноста осигурување, 

особено осигурување на живот. Овој вид на здружување и работење во светот се 

нарекува банкоосигурување. Банкоосигурувањето, генерално означува нудење на 

осигурителни услуги преку банките, а се дефинира како стратегија адаптирана од 

страна на банките или компаниите за осигурување со цел да оперираат на 

финансискиот пазар на повеќе или помалку интегриран начин. Банкоосигурувањето е 

чекор кон формирањето на "финансиски супермаркети" (financial supermarkets), каде 

една институција ги сервисира сите финансиски потреби на своите клиенти. 
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Банкоосигурувањето се дефинира и како обид за спој помеѓу банките и компаниите за 

осигурување со цел да се обезбедат осигурителни услуги за базата на клиенти на 

банките. 

 Важни причини за развивање на концептот банкоосигурување се намалувањето 

на трошоците, подоброто искористување на каналите на продажбата, профитот и 

конкуренцијата. Се проценува дека банкоосигурувањето учествува со 20-30% во 

профитот на банките во континентална Европа. Финансиската дерегулација и развојот 

на групи за финансиски услуги се, исто така, двигатели на развојот на 

банкоосигурувањето. Ублажувањето на регулативите и трендот на појавување на 

интегрирани групи за финансиски услуги, кои во себе содржат како осигурителни, така 

и банкарски единици, несомнено го потпомогнаа развојот на банкоосигурувањето. 

 Изборот на соодветен модел на банкоосигурување зависи, пред сè од 

регулаторниот систем, но и културолошкото опкружување на земјата. Генерално, 

повеќе интегриран модел ќе дозволи повеќе можност за рационализација и 

зголемување на оперативната ефикасност врз основа на потполно интегрирани 

финансиски услуги, но зголемената комплексност во други области може да ја намали 

општата корист. Моделите засновани во поголема или помала мерка на дистрибутивни 

аранжмани се попогодни за поедноставните осигурителни услуги, додека моделите кои 

се на премин помеѓу дистрибутивни аранжмани и вистинска интеграција одговараат за 

"мешани банкарско-осигурителни услуги". Според тоа, секој банкоосигурител мора да 

ги има во предвид единствените пазарни услови (пр. регулативи, културни фактори, 

инфраструктура, итн.) за да го одреди најдобриот оперативен модел на 

банкоосигурување. 

 Сите производи во рамки на осигурувањето по природа се производи кои 

припаѓаат на поширокиот сектор за финансиски услуги. Меѓутоа, особено за 

банкоосигурителните операции, одлуката за каков вид на осигурителни производи ќе 

се пласираат е во тесна врска со методите на дистрибуција кои се планираат да се 

користат. За разлика од традиционалните производи на осигурување, 

банкоосигурителите имаат развиено специјални производи со цел да ги задоволат 

специфичните потреби кои произлегуваат од банкарските трансакции, или да ги 

усовршат постоечките производи со цел да ги направат поатрактивни и покорисни за 

потрошувачот. Овие производи може да бидат класифицирани во три категории: 

финансиски и кредитни производи, депозитни производи и едноставен стандардизиран 
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пакет на производи. Генерално, можеме да кажеме дека разните видови на животно 

осигурување, воглавно се најдобри производи за пласирање по пат на 

банкоосигурување. Неживотните осигурителни услуги, традиционално се помалку 

значајни за пласман преку банкоосигурување. Животните осигурувања се поврзани со 

вложувања, од каде произлегува нивната комплементарна природа со банкарските 

услуги, каде што двата видови се насочени на акумулација на средства и нивно 

управување. Поради таа причина на банките им е многу полесно да ги продаваат 

животните осигурителни услуги отколку услугите за неживотно осигурување. Второ, 

животното осигурување како долгорочен договор подразбира неопходност на пласман 

на средствата во проверени институции, каде што банките високо котираат. 

 Поврзаноста на секторот осигурување со банкарскиот сектор во Република 

Македонија е на исклучително ниско ниво. Тоа го потврдуваат анализите на трите 

категории на поврзаност помеѓу банките и компаниите за осигурување: сопственичка 

поврзаност, трансфер на кредитен ризик и посредување во продажба на полиси за 

осигурување (банкоосигурување). Сопственичката поврзаност на банките со 

компаниите за осигурување е на многу ниско, симболично ниво. Поголема меѓусебна 

поврзаност, всушност, би требало да произлегува од вториот аспект на поврзаност - 

осигурувањето на кредитите на банките, односно од трансферот на кредитниот ризик 

на банките врз секторот осигурување. Меѓутоа, банките генерално не практикуваат 

осигурување на одобрените кредити. Користењето на осигурувањето на кредити од 

страна на банкарскиот сектор е исклучително ниско и во услови на забрзан кредитен 

растеж, релаксирани услови за кредитирање и зголемена изложеност на кредитен 

ризик. 

 Слабата поврзаност меѓу банките и компаниите за осигурување од овие аспекти, 

во основа ги минимизира ризиците за нарушување на стабилноста на едниот или 

другиот сегмент, како резултат на прелевање на ризиците со кои тие се соочуваат. 

Токму ова, како и отсуството на комплексни кредитни производи придонесе овие 

сегменти од финансискиот систем да останат надвор од кризните случувања на 

меѓународните финансиски пазари. 

Кога станува збор за банкоосигурувањето во Република Македонија, за 

официјален почеток се смета 2012 година кога Агенцијата за супервизија на 

осигурувањето ја издаде лиценцата за работа на застапување во осигурување на 

Охридска банка АД – Охрид, во координација и со согласност од Народна банка на 
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Република Македонија. Сепак, мора да потенцираме дека банкоосигурувањето во 

различни модели, форми и начини на функционирање постоело и во периодот пред 

оформувањето на Агенцијата за супервизија на осигурување за што податоци постојат 

во статистиките на Министерството за финансии на Република Македонија кое беше 

надлежно за супервизија на секторот осигурување во тој период, како и во анализите и 

извештаите на Народна банка на Република Македонија.  

Во периодот од 2012 до 2018 година, регистрирани се само пет банки кои 

посредуваат во продажбата на полиси за осигурување за одредена компанија за 

осигурување. Посредувањето во продажба на полиси за осигурување за банката значи 

вршење на нередовни банкарски активности, односно остварување на некаматоносни 

приходи во форма на провизии.  

Во 2012 година, со посредство на банките се наплатени само 0,43% од вкупните 

премии за осигурување. Во 2016 година се склучени 37.355 договори за осигурување 

(2015: 5.378) што претставува значителен пораст во однос на претходната година. 

Трендот на зголемување на бројот на склучени договори за осигурување преку 

комерцијалните банки продолжува и во наредната 2017 година, изнесува 57.153 

договори, што подразбира зголемување од 53% во однос на претходната 2016 година. 

Ваквиот тренд на зголемување на бројот на склучени договори за осигурување се 

должи, пред сè, на зголемувањето на бројот на банки кои добиле дозвола за вршење на 

работи на застапување во осигурувањето, како и на агресивната продажна филозофија 

на полиси за осигурување која банките ја спроведуваат во изминатиот период.  

Во 2016 година три банки вршеа работи на застапување во осигурување, 

односно банките учествуваа со 1,50% во вкупната БПП. Во текот на 2017 и 2018 

година дозвола за вршење работи на застапување во осигурување добија уште две 

банки, со што вкупниот број изнесува пет банки.  

За својата услуга банките од друштвата за осигурување во текот на 2016 година 

наплатиле провизија во износ од 25,98 милиони денари, утврдена врз основа на 

полисираната премија во износ од 122,15 милиони денари.  

Кога станува збор за учеството на банките во остварената бруто полисирана 

премија се бележи континуиран и значителен пораст од година во година. Во текот на 

2013 година евидентирана е БПП остварена преку банките во износ од 3 милиони 

денари, додека во 2014 година истата изнесува 11,7 милиони денари. Тоа се години во 

кои застапување во осигурувањето вршеше само една банка – Охридска банка АД 
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Охрид. Со влегувањето на пазарот на осигурување на уште две банки во 2015 година 

(НЛБ банка АД Скопје и Шпаркасе банка АД Скопје) значително се зголемува 

учеството на банките во остварената БПП. Во текот на 2015 година остварена е БПП 

преку банките во износ од 39,3 милиони денари, за во текот на 2016 година да порасне 

на 122,2 милиони денари. Во текот на 2017 година се бележи највисок износ на 

остварена БПП преку банките во износ од 190,3 милиони денари. 

Ваквиот тренд на зголемување на учеството на банките во остварената БПП се 

очекува да продолжи и во наредниот период, како резултат на интересот на банките за 

вклучување на пазарот на осигурување како застапници во осигурувањето, користа 

што од банкоосигурувањето ја имаат компаниите за осигурување, самите осигурени 

лица и целокупниот финансиски ситем воопшто. 

 Дека банкоосигурувањето се развива и сè повеќе се користи како канал на 

дистрибуција во осигурувањето покажува фактот што НЛБ банка кога станува збор за 

бројот на продадени полиси за осигурување е апсолутен лидер на пазарот во однос на 

останатите друштва за застапување. Особено доминантна позиција НЛБ банка има над 

другите банки кои вршат работи на застапување во осигурувањето. Ваква позиција 

банката има како во однос на продадените полиси за животно осигурување, така и во 

однос на продадените полиси за неживотно осигурување. Анализата покажува дека 

40% од договорите за осигурување за кои посредувале друштвата за застапување во 

осигурувањето во Република Македонија во 2017 година припаѓаат токму на НЛБ 

банка. Ваквиот факт укажува на тоа дека банката располага со одлични перформанси и 

во поглед на работите на банкоосигурување.  

Изложеноста на НЛБ банка, посебно кон секторот "население" врз основа на 

кредити за станбен и деловен простор е обезбедена покрај со хипотеки на недвижен 

имот и со полиси за осигурување на живот во случај на смрт (ризико полиси) кај 

модалитетите на ризико кредити, како и со полиси за домаќинско осигурување или 

осигурување на имот од пожар и природни непогоди. Автомобилските кредити покрај 

обезбедувањето со залог на подвижен имот (вообичаено, автомобили или други 

транспортни средства), банката дополнително ги обезбедува преку полиси за каско 

осигурување на моторни возила. Потрошувачките кредити банката ги обезбедува преку 

полиси за осигурување од последици на несреќен случај – незгода, како и ризико 

полиси кај модалитетите на ризико потрошувачки кредити. Сите овие видови кредити, 
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поради начинот и условите на обезбедување претставуваат плодна почва за развој и 

унапредување на банкоосигурителните активности во НЛБ банка.  

Со оглед на овие факти, може да се заклучи дека за банкоосигурувањето во 

Република Македонија има огромен простор за делување и шансите за успех се повеќе 

од реални, само треба да се следи примерот на имплементирање на 

банкоосигурувањето во високоразвиените земји, како и некои земји од регионот. 

Новите услуги и работни модели во современото банкарство и осигурување во светот, 

вообичаено кај нас доаѓаат со закаснување. Но сепак, промената на конзервативниот 

пристап на компаниите за осигурување и банките, дополнувајќи ги своите 

традиционални услуги со високософистицирани модерни финансиски услуги ќе 

придонесе за развој на банкоосигурувањето и воведување на нови услуги во својата 

понуда. 

Основните пречки за развој на банкоосигурувањето кај нас, како што се 

неинформираноста и ниското ниво на општа едукација на коминтентите на банката и 

компаниите за осигурување за можната понуда на нивните услуги, но и 

традиционалната недоверба кон безготовинското плаќање и недостиг на осигурителна 

култура ќе бидат надминати во идниот период, за што банките и компаниите за 

осигурување треба да вложат поголеми напори, со цел започнатиот процес на 

банкоосигурување да се приближи на меѓународните текови. 
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