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Апстракт 

Сите ние знаеме дека највредното и најважното нешто што го поседуваме во овој свет е 
нашиот живот што го живееме. Животот ни претставува најпосакуваното битие, 
бидејќи преку нашиот живот ние можеме да ги доживуваме убавините што ни ги дава 
природата и да ги остваруваме нашите цели, како и да ги почуствуваме убавините што 
ни ги пружи овој многу важен живот. Но, исто така, знаеме дека нашиот живот е еден и 
единствен, па затоа мораме да се грижиме максимално да го живееме на најдобар 
можен начин нашиот живот остварувајќи ги нашите посакувани цели. 

Животот, воедно е дополнет и со многу ризици, особено во денешно време каде 
ризиците се многубројни разновидни и непредвидливи, па затоа ние мораме да се 
грижиме максимално за нашиот живот, зачувувајќи го и грижејќи се за него како не би 
се случиле несакани последици. Секој еден поединец, особено повозрасните личности 
мораат да поседуваат знаење за животното осигурување, бидејќи преку животното 
осигурување можеме да бидеме посигурни во текот на нашиот живот. Животното 
осигурување содржи неколку видови на осигурување во зависност од потребите на 
осигурените каков вид на осигурување посакуваат, како што се: времено животно 
осигурување, потполно животно осигурување, осигурување на живот во потесна 
смисла, осигурување на живот од неспособност за работа, ануитетно животно 
осигурување, дополнително животно осигурување и др. 

При изработка на овој труд главна цел претставува компаративната анализа на 
видовите и начинот на животното осигурување на компаниите во Република 
Македонија и Швајцарија. За склучување на договор за животно осигурување секако 
големо влијание имаат и финансиските средства што ги поседуваат потенцијалните 
клиенти на договорите за животно осигурување. Но, освен финансиските средства, исто 
така, главен елемент за животното осигурување претставува и менталитетот на 
клиентите, односно традицијата за правилна информираност кон нив, која одлучува за 
масовно склучување на животно осигурување. Во Република Македонија, за разлика од 
Швајцарија животното осигурување не е на посакуваното ниво, бидејќи во нашата земја 
влијаат неколку клучни фактори како што се: слабата економска состојба кај клиентите, 
недоволната информираност за склучување на договор за животно осигурување, 
недоволната ажурност на компаниите за ликвидност и други релевантни фактори. 

Методот на компарација доволно ќе ни помогне за докажување на успешноста на 
компаниите за животно осигурување во Швајцарија, која има големо значење и ни 
помага за дознавање на релевантни податоци за актуелно докажување во врска со 
способностите, ставовите, мислењата, како и идните планови, но и податоци за 
минатото, сегашноста и иднината на компаниите за животно осигурување. 

Целта на овој труд е како нашите компании за животно осигурување да ја следат 
работата и одвивањето на животното осигурување во Швајцарија, разменување на 
искуства, советувања, сè со цел компаниите за животно осигурување во Република 
Македонија да остваруваат навики за успешно реализирање на животното осигурување 
според начинот и правилата на компаниите за животно осигурување во Швајцарија. 
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ABSTRACT 

 
We all know that the most valuable and the most important thing we possess in this world is 
our life we are living. Our life is the most desired things because we can experience the 
beauties nature gives us and to fulfill our aims, as well as feel the beauties this precious life 
offers. However, we also know that our life is one and only, and that is why we have to live it 
in the best way we can, fulfilling our desired aims. 

Our life is at the same time full of risks, especially nowadays, where we face many various 
and unexpected dangers, so we have to maximally be careful, protecting and taking care of it, 
in order we don’t experience undesired consequences. Every individual, especially the adults, 
have to be aware of the importance of life insurance, since through life insurance we can be 
safer during our life. The life insurance contains several kinds of insurances, depending on the 
needs of the insured people, the kind of insurance they like, as for example: temporal life 
insurance, full life insurance, life insurance in narrower sense, life insurance from the 
inabilities to work, annual life insurance, extra life insurance, etc. 

The major aim of this paper is the comparative analysis of the types and manners of life 
insurances of companies in Macedonia and Switzerland. Finances that the potential clients 
possess are of course of a great importance for signing a life insurance contract. Except the 
finances, another important element of a life insurance is the mentality of the clients, or the 
tradition of the correct information, which is decisive for massive signing of contracts. In 
Republic of Macedonia, unlike Switzerland, life insurance is not in the desirable level, 
because there are several key factors that affect, like: the weak economical position of the 
clients, the insufficient accuracy of liquidity companies and other relevant factors. 

The method of comparison will sufficiently help us to prove the success of the life insurance 
companies in Switzerland, and this is very important to us and helps us learn about relevant 
data for the current demonstrations regarding the abilities, attitudes, opinions and future plans, 
but also about the past, present and the future of life insurance companies. 

The objective of this paper is to see how companies in Republic of Macedonia could follow 
the work and the process of life insurance in Switzerland, exchanging of experiences, 
counseling, etc, in order they exercise habits for successful implementation of life insurances 
according to the manners and rules of life insurance companies in Switzerland. 
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ВОВЕД 
Животното осигурување во западните земји е застапено во врвот на другите видови на 
осигурување, бидејќи осигурените на животно осигурување знаат за важноста и 
придобивките што ги поседува во себе. Животното осигурување служи за осигурување 
на финансиска сигурност на членовите на семејството на осигурениот во случај на 
нивна смрт или на самиот осигурен, доколку тој постане неспособен за работа или е без 
приходи после завршување на работниот век, како и во случај на болест. 

Она што е заедничко за сите видови на осигурување е дека имаат карактер на 
долгорочно штедење и дека се засновани на проценка на веројатно остварување на 
осигурениот случај, користење на статистиката за смртност, односно болести. 

Животните осигурувања се претставуваат како посебно значајни во улогата на 
компаниите за осигурување како институционални инвеститори на финансиските 
пазари поради фактот што преку овие осигурувања собираат долгорочни средства 
расположливи за долгорочни пласмани. Интересен е фактот дека во САД, веднаш после 
комерцијалните банки, компаниите за животно осигурување го заземаат второто место 
според инвестираните средства во државата. 

Клучни зборови: осигурување, животно осигурување, компании за животно 
осигурување, осигурител, осигурен, полиса, осигурен случај, посредници во 
животно осигурување. 
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Глава 1  
МЕТОДОЛОГИЈА НА ТРУДОТ 
 

1.1. Значењето и актуелноста на истражувањето 

Истражувањето претставува важна активност за спроведување на компаративен метод 
помеѓу животното осигурување во Република Македонија и Швајцарија. Посебно 
значајно е истражувањето на системот на осигурување во Швајцарија кој претставува 
еден од најуспешните системи, со посебен акцент на животното осигурување кое ги 
задоволува потребите и барањата на потенцијалните клиенти. Актуелноста на 
животното осигурување е изразена на високо ниво, затоа што животното осигурување 
во денешно време се подразбира и се прифаќа како потреба, односно нужност за 
склучување на договор за животно осигурување. Животното осигурување во Република 
Македонија со тек на време постепено го зазема заслуженото место. Тоа привлекува сè 
повеќе клиенти коишто се заинтересирани да склучуваат договор за животно 
осигурување, особено кај лица кои имаат потреба да го сторат тоа, како што се 
повозрасните лица и лицата со потрошена физичка способност. 

 
1.2. Предмет на истражување 

Предмет на истражување во овој научен труд претставува компаративното 
истражување помеѓу животното осигурување во Република Македонија и Швајцарија, 
видовите и начините на животно осигурување, условите и карактеристиките за 
склучување на договор за животно осигурување, како и расположливите финансиски 
средства кои ги имаат клиентите на располагање за склучување на договор за животно 
осигурување. Исто така, предмет на истражување се наведуваат причините, начините, 
влијанието, соодветната информираност на потенцијалните клиенти кои се 
заинтересирани за склучување на договор за животно осигурување. 

 

1.3. Цели на истражување 

Цел на истражување на магистерскиот труд претставува животното осигурување во 
Република Македонија и Швајцарија, поточно предноста и нужноста за правилно и 
адекватно истражување на можностите и перспективите за развојот на животното 
осигурување во Република Македонија и во регионот. Како цел на истражување 
понатаму претставува подготвеноста, информираноста, потребата, како и нужноста на 
потенцијалните клиенти на животното осигурување, месечните примања, условите, 
привлечноста, како и животниот век на договарачите на животно осигурување во двете 
земји и разработување на добиените податоци и извршување на анализа на истите. 
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1.4. Хипотези на истражување 

Хипотезите се мисловни одговори на прашањето за проблемот, на кои прашања можат 
да се дадат повеќе одговори, поради тоа хипотезата е еден можен одговор на 
поставените прашања. Хипотезата претставува она што се предвидува, како и тврдење 
кое се однесува на ограничени факти, појави и процеси што треба да се потврдат или да 
се отфрлат1. 

Според формулираниот проблем можеме да ги поставуваме следните хипотези:  

 Компаниите за животно осигурување во Република Македонија тежнеат и 
вложуваат напори за постигнување на нивото на работење на дејноста 
осигурување, на ефективен и ефикасен начин како што го реализираат 
компаниите за животно осигурување во Швајцарија. 

 Успешното промовирање на придобивките и перспективите на животното 
осигурување позитивно влијае врз зголемување на бруто полисираната премија 
и врз одлуката на потенцијалните клиенти за склучување на договор за животно 
осигурување. 

 Зголемената бруто полисираната премија создава економска стабилност на 
државата и ефикасна диверзификација на капиталот на пласираните финансиски 
средства на компаниите. 

 Зголемувањето на бруто домашниот производ е тесно поврзан и влијае на 
зголемувањето на бруто полисираната премија.  

 Инфлацијата како негативен фактор придонесува за намалување на бројот на 
полиси за животно осигурување. 

 Животното осигурување во целина има тенденција на пораст и е резултат на 
солидни месечни примања на лицата кои склучиле договор за животно 
осигурување. 

 Високата бруто полисирана премија создава финансиска стабилност во 
стопанството. 

 Придржувањето кон спроведување на правилата и прописите на компаниите за 
животно осигурување во Република Македонија и исполнување на обврските, 
придонесува за привлекување на идни потенцијални клиенти, создавање доверба 
и правилно толкување на животното осигурување. 

 
 
 
 
 
                                                           
1 Проф. Д-р Лилјана Баткоска,  Методологија на научно истражувачка работа, стр. 86. 
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1.5. Методи на истражување (case study) 

При истражување на проблемот, како и при формулирање и презентација на 
резултатите од истражувањето во магистерскиот труд ќе се користи комбинација од 
повеќе научни методи и техники. Во теоретскиот дел од трудот ќе се применат 
следните методи: 

 Метод на опсервација 

Овој метод се користи со цел да се опише проблемот. Неговата примена е 
карактеристична заради тоа што подразбира воочување на содржините и елементите 
кои директно ги откриваат бараните податоци. 

 Метод на моделирање 

Со примена на овој метод преку цртежи, графикони, слики, ќе се прикаже појасно 
реалната состојба на работата на компаниите за животно осигурување во двете земји.  

 Метод на анализа на ризик 

Претставува метод со кој се идентификуваат видовите на животно осигурување, 
условите за склучување на договор за животно осигурување, различностите, 
сличностите и оценувањето на нивната работа за утврдување на активностите кои 
треба да се преземат за правилно управување со компаниите за животно осигурување. 

 Метод на компарација 

Овој метод е особено важен во процесот на спознанието во целина и посебно во 
процесот на спознанието и откривањето на особините и појавите на општествениот 
живот, како и своја важност во практичната вредност спроведувајќи ги разните 
институционални појави на општествениот живот, откривајќи ги особините и истите 
страни на другите појави што имаат исти особини спроведувајќи сличности и 
различности помеѓу нив.2 

 

1.6. Структура на трудот 

Структурата на трудот се состои од пет глави, каде секоја глава содржи составни 
делови и се опфатени и објаснети актуелните теми на животно осигурување. 

Во првата глава на магистерскиот труд особено внимание ќе биде посветено кон 
методолошките истражувања, најпрво за значењето и актуелноста на истражувањето 
воопшто, потоа за предметот на истражување во овој магистерски труд каде е наведено 
компаративното истражување во животното осигурување помеѓу Република 
Македонија и Швајцарија. Компаративно истражување претставува однос на една 
појава спрема друга со внимание на елементите од кои се состои. Во третиот дел од 
првата глава ќе се опишат целите на истражување, а тоа подразбира компаниите за 

                                                           
2 Проф. Д-р Лилјана Баткоска,  Методологија на научно истражувачка работа, стр. 107. 
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животно осигурување во Република Македонија и Швајцарија, видови животни 
осигурувања, услови за склучување на договор за животно осигурување, влијанието на 
компаниите за животно осигурување врз целокупниот економски систем, месечните 
примања, интересот, причините, како и потикнувањето за склучување на договор за 
животно осигурување. Во четвртиот дел од првата глава се наведени хипотезите на 
истражување според логичка поставеност, на некоја варијабла или на статистичката 
распределеност која одговара на некоја особина или некоја појава на некој збир на 
појави или во класа на појави. Методите на истражување кои се употребени, посебно 
методот на компарација кој ќе ни помогне многу во овој магистерски труд, ќе ни даде 
доволно факти и аргументи за наведената истражувачка компарација за животното 
осигурување помеѓу двете земји.  

Втората глава се осврнува на животното осигурување и тоа повеќе аспекти во 
животното осигурување како улогата, специфичностите, видовите на животно 
осигурување, каде поединечно ќе биде објаснет секој вид на животно осигурување. 

Во третата глава се наведени компаниите за животно осигурување на пазарот за 
животно осигурување во Република Македонија. За секоја компанија посебно се 
прикажани податоци за нивната дејност, меѓусебна соработка, учеството на одделни 
компании за животно осигурување во пазарот на животно осигурување, како и 
влијанието на стручноста на вработените во компаниите за животно осигурување врз 
успешноста за обавување на дејноста осигурување на компаниите.  
Во четвртата глава подетално е објаснето и опишано животното осигурување во 
Швајцарија, нужноста за поседување  животно осигурување, посветеноста и вредноста 
на животното осигурување од страна на жителите на Швајцарија. Во вториот дел од 
петтата глава се наведени компаниите кои се занимаваат со животно осигурување. Во 
третиот дел се прикажува видовите и карактеристиките на животното осигурување  која 
претставува најинтерсниот дел од овој магистерски труд бидејќи се објаснети детално 
трите столба на животното осигурување и во последниот дел од четвртата глава 
посебно внимание ќе им посветиме на местото и улогата на компаниите за животно 
осигурување, како и влијанието на истите врз целокупниот економски систем на 
Швајцарија.                 

Петтата галава претставува најважниот дел од мојот магистерски труд, односно целта 
за успешността на моето залагање за постигнување на посакуваниот ефект а тоа е, како 
нашите компании за животно осигурување да го постигнат нивото на склучување на 
договор за животно осигурување, како и применување на осигурителниот систем на 
Швајцарија, бидејќи тој систем е еден од неколкуте успешни и перспективни системи 
од кои многу земји во светот тежнеат и посакуваат да го воспоставуваат. Впрочем 
животното осигурување во Швајцарија претставува еден вид на заштеда каде што 
поединецот односно осигурениот нема потреба да се грижи за предизвиците што се 
појавуваат во текот на живот. Петтата глава се состои од четри дела, каде секој дел 
претставува компаративна анализа помеѓу животното осигурување во Република 
Македонија и Швајцарија. 
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Глава 2  
УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
2.1. Улогата и значењето на животното осигурување врз компаниите за      
     осигурување и врз лицата кои склучиле договор за животното осигурување 

Животното осигурување служи за осигурување на финансиска сигурност на членовите 
на семејството на осигурениот, во случај на негова смрт, или доколку тој постане 
неспособен за работа или остане без приходи после завршување на работниот век, како 
и во случај на болест. Заедничкото за сите видови животно осигурување е дека имаат 
карактер на долгорочно штедење и дека се засновани на проценка на веројатно 
остварување на осигурениот случај, користење на статистиката за смртност, односно 
болести. Животното осигурување е посебно значајно во улогата на компаниите за 
осигурување како институионални инвеститори на финансиските пазари, поради 
фактот што преку овие видови на осигурување се собираат долгорочни средства 
расположливи за долгорочни пласмани. Компаниите за животно осигурување имаат 
големо значење како учесници на финансиските пазари, за тоа говори и фактот што во 
САД по големината на активата единствени пред нив се само комерцијалните банки. Од 
финансиско гледиште, осигурувањето претставува формирање на парични резерви и 
механизам за прибирање на парични средства, односно претворање на ситни парични 
средства во крупни. 

Животното осигурување има големо значење и игра голема улога врз компаниите за 
осигурување и во делот на пласманот на средствата. Во рамките на пласманот на 
слободни парични средства, компаниите за осигурување мора да настојуваат да 
оствараат добивка најмалку во висина на просечни каматни стапки остварени на 
пазарот на капитал. Пласманот на компаниите за осигурување е насочен кон следните 
правци: 

 Купување на недвижности или непосредно одобрување на хипотекарни и други 
заеми; 

 Купување на хартии од вредност; 

 Депонирање на парични средства кај банки и други финансиски организации; 

 Пласманот на средствата на компаниите за животно осигурување можат да 
бидат краткорочни (до дванаесет месеци) и долгорочни (преку една година). 
Роковната структура е условена од функцијата и намената на пооделните 
средства на осигурување, како и во зависност од роковната структура од 
пласманот и потребата за одржување на ликвидноста во наредниот период. 

Секоја инвестиција на компаниите за животно осигурување мора да задоволи два 
основни принципи: 

 Обезбедување на висок степен за заштита од ризик на своите осигурени лица; 

 Постигнување на што повисок принос од пласираните средства. 



Компаративни истражувања на животно осигурување  
– меѓу Република Македонија и Швајцарија 

 

Урим Алиу – магистерски труд 7 
 

Долгорочниот пласман во недвижности и обврзници заради високиот степен на 
сигурност се покажа како најдобро средство кое компаниите за осигурување го 
користат за заштита на нивните осигурени. Пласманот на средствата од компаниите за 
животното осигурување е условен од економските и политичките фактори. Пласманот 
на средствата на компаниите за животно осигурување е опфатен во неколку структури: 
обврзници, акции, недвижности и останати. Вложувањето во државни обврзници кај 
компаниите за животно осигурување е атрактивно затоа што постои мал ризик при 
вложувањето, бидејќи државата со својот авторитет и даночен систем гарантира за 
сигурност на нивното вложување, заради тоа овие обврзници од страна на бонитетот и 
квалитетот се сметат за најдобри и првостепени. Отсуството на кредитен ризик и 
овозможува на државата како еминтент на пазарот да понуди најниска каматна стапка. 
Премијата се одредува помеѓу разликата на приносот кој го влече приватниот сектор и 
приносот на државните обврзници. Поголема ќе биде понудената премијата на 
вложувачот ако кредитниот ризик е повисок.  

 

2.2. Спечифичности на животното осигурување 

Освен договорите за склучување на животно осигурување, компаниите за животно 
осигурување нудат широка палета на полиси кои се во комбинација на повеќе видови 
во еден договор или формираат поинаков начин на исплата3.  

Специјализирани договори за животно осигурување – Животното осигурување 
служи за исполнување на потребите на потенцијалните клиенти или да нуди степен на 
флексибилност на основните договори кои се привлечни во одредени ситуации. Во 
продолжение ќе споменеме неколку специфичности на животното осигурување: 

1. Полиса за исплата на хипотека  

Служи кога најважниот член на семејството ќе почине, пред да биде исплатено 
хипотекарното осигурување, кое е купено е за повлекување на хипотеката. Тоа се 
однесува на полисата издадена за да обезбеди заштита на одреден износ доволен за 
исплата на хипотеката во определено време. Ако сопственикот на полисата живее долго 
за да ја отплати хипотеката, полисата истекува без никаква вредност во исто време кога 
потребата за заштита исчезнува. 
 

 

 

 

 

                                                           
3 Емет Џ. Воган, Основи на ризик и осигурување, стр. 311. 
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Слика бр. 1 - Полиса за исплата на хипотеката4 

 
Разликата меѓу полисата за заштита на хипотеката и стандардната полиса на 
определено време е прикажана на слика бр. 1, која ни прикажува дека полисата за 
исплата на хипотеката е повисока во однос на стандардната полиса на определено 
време, бидејќи осигурувањето останува на повисоко ниво за подолг период. 

2. Здружена заштитна хипотекарна полиса  

Се издава за помал период од животот на две лица достапна за млада брачна двојка, при 
што осигурувањето ќе биде исплатено во случај на смрт на првиот брачен пар. 

3. Полиса за цел живот 

Се однесува при смрт на вториот брачен пар, кој осигурува два живота, со ветување за 
исплата само кога вториот осигурен ќе почине. 

4. Семејна приходна полиса 

Го користи концептот на полиса со период што се намалува за задоволување на 
потребата за намален износ на осигурување, тоа е еден вид на комбинација на 
постојано осигурување со осигурувањето за намален период. Определеното 
осигурување содржи одредба за исплата на некои специфични месечни износи од денот 
на смртта на осигурениот до одредено време во иднина. Износот исплатен месечно 
вообичаено е 1% од износот на постојаното осигурување, иако голем број компании 
овозможуваат други форми на исплатување. 

5. Дополнување на семејниот приход 

Подразбира приходна полиса со поголема флексибилност на дополнување на 
определена форма што се намалува, анексирана на некоја постојана форма на 
осигурување. 
                                                           
4 Емет Џ. Воган, Основи на ризик и осигурување, стр. 312. 
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6. Полиса за заштита на семејството 

Овозможува обид да се обезбеди осигурување за целото семејство, карактеристична 
разлика е што осигурувањето се нуди за секој член од семејството. Премијата на овој 
вид на животно осигурување се заснова врз возраста на сопругот со приспособување за 
дополнителните ризици кои ги прифаќа компанијата. Основните премиумски 
пресметки претпоставуваат дека сопругата е на иста возраст со сопругот, ако таа не е на 
слична возраст со него, вистинската вредност на определеното осигурително покритие 
за неа се приспособува. Колку е помлада сопругата во однос на сопругот, толку е 
поголем износот за осигурување на нејзиниот живот. Колку е постара сопругата во 
однос на сопругот, толку е помало нејзиното покритие. Сите членови на семејството 
морат да бидат осигурени кога се издава договорот. Ако сопругот или сопругата се 
неосигурливи, договорот не може да се издаде5. Децата се исклучоци во овој вид на 
животно осигурување, во случај ако едно дете е неосигурливо може да се даде семејна 
заштитна полиса, но така што тоа дете ќе биде исклучено од покритие. 

7. Враќање на премии и враќање на полиса со парична вредност 

Компаниите за животно осигурување се обидуваат да изнудат производ кој е прифатен 
на пазарот, меѓутоа осигурените посакуваат таков договор кој ќе ги покрие вистинските 
загуби и дополнително да ја добијат вредноста надоместена во парични средства и 
производот. Основни полиси со готовинска исплата во време на смрт не се издаваат, но 
се издаваат полиси со ветување за плаќање. Износите на осигурување кои се постојани 
можат да бидат во два вида. Главниот износ е нивото кое е еднакво со износот на 
полисата кое осигурениот ја купил. Другиот износ секогаш е одобрен за исплата на 
износ еквивалентен со готовинската вредност на осигурената полиса каде што 
осигурениот ја плаќа премијата дополнително. 

8. Изменета полиса за цел живот 

Ова полиса е специфична во утврдувањето на премијата, каде за првите три или пет 
години е нешто малку повисока од таа на истиот износ кај определеното осигурување, 
по овој временски период се зголемува премијата до тоа ниво што е повисока од 
премијата за цел живот, на возраст на која премијата е земена, но исто така 
незначително помала од премијата на постојаното осигурување на возраста на 
осигурениот кога таа ќе се реализира. Како специфични карактеристики можат да се 
наведат: 

• Постоење сигурен ризик и тоа како веројатност и можност да се случи осигурен   
случај што ќе предизвика материјална штета; 

• Да се остварува распределба на штетата во определено време; 

• Да се задоволуваат објективните потреби на правни и физички лица за 
покривање на можните штети; 

                                                           
5 Емет Џ. Воган, Основи на ризик и осигурување, стр. 314. 
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• Враќање на премиите на осигурување на мобилизираните во фондот за 
осигурување и тоа во вид на надоместок на осигурување. Како друг вид на 
специфичност се наведува и фактот дека животното осигурување има карактер 
на заштеда, а не да се подразбира како вложување на средства кои не се 
повратни. 

Постојат и други специфичности во животното осигурување но важно е да 
напоменуваме дека имаат свои предности и недостатоци кои произлегуваат од фактот 
дека се создадени да ги задоволуваат потребите на потенцијалните клиенти на 
животното осигурување. 

Најистакната специфичност на животното осигурување претставува тоа дека се 
разликува од банкарскиот систем, бидејќи банките работат врз основа на профитабилни 
услуги, односно секоја услуга се наплатува со одредена каматна стапка и тука се 
појавува и ризикот во вид на инфлација, намалување на вредноста на вложените 
средства и други видови на несигурност, додека осигурувањето претставува заштеда, 
сигурност без разлика какви негативни економски појави можат да се случуваат. 
Животното осигурување има големи предности, бидејќи осигурената сума може да се 
искористи на неколку начини и можности, во зависност од желбата и потребите на 
осигурените. Средствата можат да се искористат дел во вид на месечни примања, дел 
можат да се повлечат во готовина, така што тоа му овозможува на осигурените да ги 
покријат нивните финансиски потреби во зависност од потребата. 

Осигурувањето се разликува од банкарскиот систем поради две причини. Прво, 
вложените средства во банка не може да се повлечат пред истекување на договорениот 
временски рок, бидејќи банката средства ги користи за исплата на нивни обврски, 
додека вложените средства во животно осигурување во случај на настанување на 
осигурениот случај, се враќаат и тоа на почетокот на настанувањето во зависност кога 
се случила штетата на договорот за животно осигурување. Компанијата за животно 
осигурување е должна да ја исплати осигурената сума наведена на договорот без 
разлика дека осигурениот случај е настанат на почетокот на определениот договор. 
Второ, во случај на смрт на осигуреното лице, вложените средства во банка не можат 
да се подигнат или да ги користат додека не се донесе оставинско решение за 
починатото лице, додека во животното осигурување тој проблем е решен, бидејќи во 
полисата се наведува кои лица покрај осигурениот можат да ја користат осигурената 
сума.   

  

2.3. Видови на животно осигурување 

Животното осигурување е план за проценка на ризик, економско средство преку кое 
ризикот од прерана смрт се пренесува од лицето, на групата6. Животното осигурување 
не ги прекршува условите на ризикот што се осигурува, бидејќи на се осигурува 
                                                           
6 Емет Џ. Воган, Основи на ризик и осигурување, стр. 249. 
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можноста од смрт, туку прераната смрт. Во продолжение ќе наведеме неколку видови 
на животно осигурување. 

2.3.1. Времено животно осигурување - Ваквото осигурување овозможува определено 
осигурување на привремена заштита, бидејќи покривањето е ограниченo на временски 
период. Периодот за кој се однесува привременото животно осигурување може да биде 
од една, пет, дест или дваест години, но може да биде до определено очекувано време 
до кога се очекува осигурениот да живее според табелата на смртност7. Полисата на 
определено време се купува за одреден период и вредноста на полисата се исплаќа само 
ако осигурениот почине во тој период, во спротивно не се плаќа ако осигурениот го 
надживее периодот на полисата. Вообичаено полисите на определено време содржат 
одредби кои се однесуваат на продолжување на полисата. Временото животно 
осигурување опфаќа обновлив временски период во времетраење со иста должина како 
и во првичниот период на осигурување. Промените во определени полиси 
овозможуваат промена на договорот на определено време на некој вид договор на 
трајно животно осигурување без обезбедување доказ за неосигуреност која дава 
комплетна заштита на осигурениот. Постојат разлики во привилегиите за обновување и 
изменување заедно со структурата на премиите што се користат во полисите за 
определено време, кои може да се комбинираат на различни начини и да создадат 
спектар на различни договори. Некои полиси ги зголемуваат премиите на годишно 
ниво, други полиси имаат одредба на повторно осигурување што му дозволува на 
осигурениот повторно да се кваликфикува за добивање на полиса при релативно ниски 
стапки. 

Карактеристики на временото осигурување 

Полисата за осигурување, доколку е обновена заштитата, истекува на крајот на 
периодот. Постојат две методи на конвертирање на полисата за времено животно 
осигурување во готовинска полиса за осигурување. 

Првиот метод е според староста која осигурениот ја доживува, премијата се наплатува 
врз основа на осигурениот до времено претворање на полисата во готовинска полиса. 

Вториот метод е според староста на осигурениот, премијата се наплатува врз основа на 
сигурност на број на осигурени години во време кога ја купил полисата на времено 
животно осигурување. Временото животно осигурување не содржи готовинска 
вредност, односно штедење или инвестициони елементи. 

Предности на временото животно осигурување 

Предностите и недостатоците на животното осигурување на определено време 
произлегуваат од двојниот карактер на обичната заштита и времената заштита. 
Всушност, временото животно осигурување дава најголема заштита за инвестираните 

                                                           
7 Емет Џ. Воган, Основи на ризик и осигурување, стр. 255. 
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пари, бидејќи е од времен карактер и им оди во прилог на сите кои бараат времено 
определено осигурување, а не трајно осигурување. 

 Најважна предност, всушност е можноста дека кај временото животно 
осигурување може да се склучи договор по релативно ефтини годишни премии; 

 Временото животно осигурување е многу погоден инструмент за заштита ако се 
бара привремена заштита; 

 Временото животно осигурување може да се користи како инструмент за 
гарантирање на способноста на осигурителот за животно осигурување. 

Недостатоци на временото животно осигурување 

 Премијата на временото животно осигурување се зголемува со пораст на 
старосните години на поединците или осигурените, а потоа може евентуално да 
влезе на ниво на забрана на осигурувањето после 65-тата година.  

 Временото животно осигурување не е погоден инструмент за заштита за 
поединци кои бараат високи износи на покритие на животното осигурување 
после навршени 65 или 70 години. 

 Временото животно осигурување не е погоден инструмент ако поединецот сака 
да заштеди за посебни потреби што не опфаќаат елементи на штедење. 

Видови на времено животно осигурување 

 Годишна обнова на полиса на времено животно осигурување; 

 Годишна обнова на полиса до 65 години на осигурениот; 

 Намалување на полисата на временото животно осигурување; 

 Полиса на времено животно осигурување со принос на премија;  

 Полиса на времено животно осигурување со премија на враќање.  

2.3.2. Потполно животно осигурување 

Полисите на цел живот се стандарден пристап кон потполното животното осигурување 
и останатите полиси со парична вредност, вообичаено се објаснуваат во однос на 
разликите со овој вид осигурување. Терминот вообичаено осигурување за цел живот се 
подразбира на премиите кои се плаќаат во текот на целиот живот на осигуреното лице, 
но може да се именува како контуинирано плаќање на премиите во текот на целиот 
живот. Интересен е фактот дека ваквиот вид на осигурување овозможува трајна 
заштита и може да се продолжува до крајот на животот на осигуреното лице, 
дополнително дека има парична вредност која има двојна функција на штедење и 
заштита. Заштедите од оваа полиса може да се позајмуваат во потребни случаи или да 
се употребуваат за плаќање на премиите во иднина. Недостатоците на ваквиот вид на 
осигурување се изразуваат кога треба да се користи за задоволување на потреби за кои 
не е наменето. Ако се користи за одреден временски период, покривањето што се 
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купува може да е помало отколку кај осигурувањето на определено време. Потполното 
животно осигурување претпоставува потреба од постојано осигурување. 

2.3.3 Осигурување на живот од неспособност за работа 

Овој вид на животно осигурување е најстарото од покритијата за здравствено 
осигурување и е во употреба повеќе од еден век, кое обезбедува периодични исплати на 
осигуреното лице кога тој/таа се неспособни за работа поради повреда или болест8. 
Покритието за неспособност за работа поради болест ретко се дава. Бенефициите се 
добиваат поради загубени приходи, но обично се дефинира како неспособност за 
извршување на работа (професионална дејност). Дефиницијата за онеспособност може 
да се дефинира на неколку начини, но вообичаено постојат овие категории: 

 Осигурување од неспособност да се вклучи во својата професија; 

 Осигурување од неспособност да се вклучи во својата професија и да не работи 
во никаква друга професија од која може да приходува; 

 Осигурување од неспособност да се вклучи во некоја работа за која тој/таа се 
соодветни во однос на образованието, обученоста или искуството; 

 Осигурување од неспособност да се вклучи во некоја работна активност за 
приход или професија. 

2.3.4. Ануитетно животно осигурување 

Ануитетите се наречени превртено животно осигурување и во одредена смисла тие 
претставуваат обратна апликација на законот на големи броеви, во нивната примена во 
животното осигурување. Додека животното осгурување претставува метод на научно 
акумулирање на имот, ануитетот е средство за научно исцрпување на имот. Ануитетот 
е договор кој обезбедува периодични плаќања за одреден временски период, за одреден 
број на години или за цел живот9. Лицето чиј живот го контролира времетраењето на 
исплатите се нарекува ануитант. Ако исплатите продолжат во одреден временски 
период но само додека ануитантот е жив, договорот се нарекува привремен жив 
ануитант. Според практиката обично луѓето кои живеат пократко не купуваат 
ануитети, додека луѓето чии родители, баби и дедовци живееле до 115 години 
најверојатно ќе сакаат ануитети како добра инвестиција. Ако ануитантот почине во 
текот на акумулираниот период, пред договорот да заврши, бенефициите на смрт се 
плаќаат на корисникот на бенефициите или на сметка на осигурителот. Затоа 
ануитетите претставуваат еден дел од заштитата на индивидуата од прерана смрт. 

 

 

 

                                                           
8 Емет Џ. Воган, Основи на ризик и осигурување, стр. 392. 
9 Емет Џ. Воган, Основи на ризик и осигурување, стр. 345. 
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Класификација на ануитети 

 Индивидуални, наспроти групни ануитети; 

 Фиксни, наспроти променливи ануитети; 

 Веднаш исплатливи, наспроти одложени ануитети; 

 Единечно-премиски, наспроти ануитети на рати; 

 Чисто-животни ануитети, наспроти редовни специјализирани ануитети; 

 Пазарно-вредносни приспособени ануитети; 

 Двостепени ануитети; 

 Индекс ануитети; 

 Обратни или преживувачки ануитети; 

 Променливи ануитети (историја и дејствување на променливи ануитети). 

2.3.5. Дополнително животно осигурување (здравствено осигурување) 

Граѓаните за себе и за членовите на нивните семејства, односно работодавачите за 
своите работници, можат дополнително да се осигуруваат со доброволно здравствено 
осигурување, согласно законот10 и прописите за осигурување заради покривање на 
трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено 
осигурување. Друштвото за здравствено осигурување со општ акт поблиску ги 
утврдува условите и начинот на спроведување на доброволното здравствено 
осигурување. Доброволното здравствено осигурување може да се воспостави само како 
дополнително за лица за кои претходно е воспоставено задолжително здравствено 
осигурување.  

Средствата од доброволното здравствено осигурување не можат да се користаат за 
плаќање на здравствени услуги опфатени со задолжителното здравствено осигурување. 
Доброволното здравствено осигурување се воспоставува со договор помеѓу 
осигурениот и друштвото за осигурување11. 

Здравственото осигурување е феномен на 20-тиот век, голем број модерни болници 
почнале да нудат хоспитализација врз припејд основа за инвидуалци. 

Синиот крст и Синиот штит - во 1929 година една група наставници организирале 
Baylor во универзитет, да обезбедува болнички бенефиции врз припејд основа. Овој 
план се смета за претходник на плановите на Синиот крст кои биле организирани од 
групата на болници за да им дозволат на корисниците и да ги охрабрат однапред 
плаќањата на болничките трошоци. 

                                                           
10 Закон за здравствено осигурување - пречистен текст, член 73, 74, 75. 
11 Закон за здравствено осигурување - пречистен текст, член 73, 74, 75. 
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Со избирање на пакетот за дополнително здравствено осигурување се добива 
проширување на заштитата од несаканите настани кои може да имаат влијание врз 
здравјето на осигурените. Дополнителното здравствено осигурување се активира во 
случај на тешка болест на осигурениот, како и во случај на неопходна хирушка 
интервенција со што компанијата за осигурување ги презема на себе трошоците и 
обврските да му ја исплати сумата на осигурениот во согласност со условите на 
осигурувањето. Сумата на осигурување која ќе му биде исплатена на осигурениот е во 
согласност со процентот пресметан во зависност од видот и тежината на болеста, 
односно на хирушката интервенција на која ќе биде подложен клиентот. Покрај 
основните ризици кои се покриени со пакетот, на клиентот му се нуди опција за избор 
на дополнителен спектар на ризици кои ќе бидат покриени со полисата, односно 
проширување на осигурителното покритие12. 

Здравственото осигурување покрива: 

 Еднократен паричен надомест за инвалиднина; 

 Надомест на трошоците за болничко лекување; 

 Комбинација на плаќањата од претходните два случаи. 

 

                                                           
12 Винер животно осигурување - Скопје 
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Глава 3 
ПАЗАР НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
     

3.1. Компании за животно осигурување во Република Македонија 

Во Република Македонија животното осигурување го обавуваат четири компании, 
Винер животно осигурување која го презеде животното осигурување од Осигурување 
Македонија, Уника Лајф, Кроација осигурување - живот и Граве животно осигурување. 
Компаниите Винер и Уника бруто полисираната премија ја оствариле од 2011 година и 
понатаму, додека Кроација и Граве и пред 2011 година. Подолу, подетално се 
прикажани податоци за секоја компанија посебно, број на склучени договори, бруто 
наплатена премија, бруто ликвидирани штети и структура на акционерскиот капитал. 
Сите овие податоци се прикажани табеларно, графички и во проценти. Животното 
осигурување секоја наредна година има пораст и тоа е индикатор дека компаниите за 
животно осигурување нивната работа ја извршуваат добро и квалитетно, вклучувајќи и 
други фактори кои придонесуваат за развивање на животното осигурување во нашата 
земја.  

3.1.1. Винер животно осигурување 

Винер осигурување е австриска компанија со големо искуство во дејноста животно 
осигурување, со скоро 50 компании за осигурување во 25 земји и скоро 23.000 
вработени, со приходи од 10 милијарди евра годишно. Компанијата почетоците ги 
направи во 1824 година во Австрија во дејноста осигурување. Во Македонија 
животното осигурување го презеде од Осигурување Македонија, каде што во 2008 
година врши промена на менаџментот и воведува подобра реорганизација. 
Полисираната премија во 2010 година изнесувала 376 милиони денари, 2011 година 530 
милиони денари, 2012 година 629 милиони денари и раст на профитот од 60%. Во 2013 
година остварени се 675 милиони денари, додека во 2014 година во месец јануари има 
приход од 140 милиони денари и на крајот на кварталот 300 милиони денари што 
преставува рекордни приходи13. 

Винер живот осигурување нуди семеен пакет премиум кое претставува целосно 
покритие за животно осигурување, кое е основен и најбаран вид на животното 
осигурување кое во себе содржи елементи на штедење и при случај на смрт на 
осигурениот, згрижување на членовите на неговото семејство. Со семејниот премиум се 
овозможува штедење пари за зрелите години и создавање капитал со чија помош во 
животот клиентите би се почуствувале посигурни. 

Компанијата Винер животно осигурување има склучени договори за животно 
осигурување и тоа во 2014 година: 1276 договори, во 2013 година: 760 договори, во 
                                                           
13 Винер живот осигурување - Скопје 
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2012 година: 509 договори и во 2011 година: 254 склучени договори за животно 
осигурување. 

Бруто полисираната премија наплатена во денари за 2014 година е 83.209.000 или 
1.09% во вкупниот пазар за осигурување во Република Македонија и 9.36% во 
животното осигурување, за 2013 година е 53.130.000 денари или 0.74% во вкупниот 
пазар за осигурување во Република Македонија и 7.28% во животното осигурување, за 
2012 година е 40.249.000 денари или 0.57% во вкупниот пазар за осигурување во 
Република Македонија и 6.72% во животното осигурување и за 2011 година е 
26.725.000 денари или 0.39% во вкупниот пазар за осигурување во Република 
Македонија и 5.38% во животното осигурување.                                                                                     

Бруто исплатените (ликвидирани) штети во денари за 2014 година се 3.765.000 денари, 
за 2013 година се 14.111.000 денари, за 2012 година се 8.420.000 денари, додека за 2011 
година нема исплатени штети. 

Структурата на акционерскиот капитал во денари за 2014 е 357.024.000 денари, за 2013 
година е 264.494.000 денари, за 2012 година е 202.950.000, додека за 2011 година е 
184.410.000 денари14. 

Во долната табела се прикажани податоци за компанијата Винер животно осигурување 
од 2011 година до 2014 година. 

Табела бр. 1 Состојба на компанијата Винер животно осигурување во денари15 
Година 2011 2012 2013 2014 
Брoj на договори 254 509 760 1.276 
Бруто полисирана 
премија 26.725.000 40.249.000 53.130.000 83.209.000 

Исплатени штети / 8.420.000 14.111.000 3.765.000 
Акционерски капитал 184.410.000 202.950.000 264.494.000 357.024.000 

 

Табела бр. 2  Местото и учеството на пазарот на осигурување за Винер животно 
осигурување 

Година 2011 2012 2013 2014 
Удел во вкупниот пазар 
на осигурување 0.39% 0.57% 0.74% 1.09% 

Удел во пазарот на 
осигурување на живот 5.38% 6.73% 7.28% 9.37% 

Ранг 3-то место 4-то место 3-то место 3-то место 
  

 

                                                           
14 АСО на РМ, Финансиски извештај за 2011, 2012, 2013 и 2014 година 
15 АСО на РМ, Финансиски извештај за 2011, 2012, 2013 и 2014 година 
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3.1.2. Уника Лајф АД 

Уника Лајф АД е во сопственост на австриската осигурителна компанија UNIQA 
Insuranse Group. Во Македонија Уника Лајф АД е правен и деловен наследник на Сигал 
АД Скопје кое беше основано како ќерка-фирма од Сигал Албанија во 2004 година. На 
македонскиот пазар за осигурување ги нуди своите производи од 2005 година. 
Полисата Живот плус е единствена на пазарот во Македонија по своите 
карактеристики, со бирање на премија која е најсоодветна на потребите на клиентите и 
нивните финансиски можности за обезбедување на себе и на наследниците. Оваа 
полиса овозможува едноставен и флексибилен начин, со динамика на вложување која 
најмногу одговара, за создавање на солиден капитал, кој подоцна може да се искористи 
како пензија или да се подигне оддеднаш зголемен за добивката. Инвестирањето во 
овој вид на животно осигурување е многу атрактивно во Европа и во светот од причина 
што се акумулираат вложените средства, а истовремено обезбедуваат финансиска 
сигурност при евентуален несреќен случај. Затоа компанијата креирала мешовито 
животно осигурување кое претставува комбинација на осигурување во случај на 
доживување и осигурување во случај на загуба на живот на осигурениот. 

Со полисата Живот плус на Уника Лајф АД можат да се осигурат сите здрави лица на 
возраст од 15 до 55 години, а осигурувањето може да се договори во времетраење од 10 
до 30 години.  

Според податоците од Централниот регистар, компанијата врши работи на: 

 Осигурување на живот во случај на доживување; 

 Мешовито осигурување; 

 Здравствено осигурување како дополнително осигурување; 

 Осигурување на живот со враќање на премии и рентно осигурување; 

 Осигурување од несреќен случај; 

 Осигурување во случај на смрт. 

Компанијата Уника Лајф АД има склучени договори за животно осигурување во 2014 
година: 355 договори, во 2013 година: 299 договори, во 2012 година: 849 договори и во 
2011 година склучени се 443 договори за животно осигурување.                                                                                                                                                          

Бруто полисираната премија наплатена во денари за 2014 година е 46.741.000 или 
0.61% во вкупниот пазар на осигурување во Република Македонија и 5.26% во 
животното осигурување, за 2013 година е 41.233.000 денари или 0.57% во вкупниот 
пазар на осигурување во Република Македонија и 5.65% во животното осигурување, за 
2012 година е 40.692.000 денари или 0.58% во вкупниот пазар на осигурување во 
Република Македонија и 6.80% во животното осигурување и за 2011 година е 
13.461.000 денари или 0.20% во вкупниот пазар на осигурување во Република 
Македонија и 2.70% во животното осигурување.                                                                                        
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Бруто исплатените (ликвидирани) штети во денари за 2014 година се 874.000 денари, за 
2013 година се 397.000 денари, за 2012 година се 110.000 денари, додека за 2011 година 
нема исплатени штети. 

Структурата на акционерскиот капитал во денари за 2014 е 215.250.000 денари, за 2013 
година е 215.250.000 денари, за 2012 година е 215.250.000, додека за 2011 година е 
214.900.000 денари.16 

Во долната табела се дадени податоци за компанијата Уника животно осигурување од 
2011 година до 2014 година. 

Табела бр. 3 Состојба на компанијата Уника животно осигурување во денари17 
Година 2011 2012 2013 2014 

Брoj на договори 443 849 299 355 
Бруто полисирана 
премија 13.461.000 40.692.000 41.233.000 46.741.000 

Исплатени штети / 110.000 397.000 874.000 

Акционерски капитал 214.900.000 215.250.000 215.250.000 215.250.000 

 

Табела бр. 4  Местото и учеството на пазарот на осигурување за Уника животно 
осигурување 

Година 2011 2012 2013 2014 
Удел во вкупниот пазар 
на осигурување 0.20% 0.58% 0.57% 0.61% 

Удел во пазарот на 
осигурување на живот 2.70% 6.80% 5.65% 5.26% 

Ранг 4-то место 3-то место 4-то место 4-то место 

 

3.1.3. Кроација осигурување - живот 

Во 2005 година компанијата почна да ја обавува својата дејност во Република 
Македонија, која има мнозиски капитал на акции од 95% во вкупниот број акции. 
Компанијата има основачки капитал од 3.000.000 евра и математичка резерва од 
14.566.000 евра со меѓународен сертификат ISO9001:2008. Матичната компанија е 
основана во 1884 година, која во 1994 стана акционерско друштво. Животното 
осигурување го вовела во 1905 година.18  

Производите што ги нуди компанијата се: 

 Менаџерско осигурување; 

                                                           
16 АСО на РМ, Финансиски извештај за 2011, 2012, 2013 и 2014 година. 
17 АСО на РМ, Финансиски извештај за 2011, 2012, 2013 и 2014 година 
18 Кроација живот осигурување-Скопје 
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 Осигурување ризико плус; 

 Кроација премиум; 

 Осигурување на живот (индивидуално); 

 Кроација каско; 

 Коко осигурување (детско). 

Компанијата Кроација животно осигурување има склучени договори за животно 
осигурување и тоа во 2014 година: 4.485 договори, во 2013 година: 4.376 договори, во 
2012 година: 3.731 договори, во 2011 година: 3.079 договори, во 2010 година: 10.731 
договори, во 2009 година: 8.969 договори и во 2008 година: 6.706 склучени договори за 
животно осигурување.                                                                                                                                                          

Бруто полисираната премија наплатена во денари за 2014 година е 384.706.000 или 
5.04% во вкупниот пазар за осигурување во Република Македонија и 43.30% во 
животното осигурување, за 2013 година е 316.445.000 денари или 4.40% во вкупниот 
пазар за осигурување во Република Македонија и 43.38% во животното осигурување, за 
2012 година е 243.800.000 денари или 3.48% во вкупниот пазар за осигурување во 
Република Македонија и 40.77% во животното осигурување, за 2011 година е 
200.985.000 денари или 2.95% во вкупниот пазар за осигурување во Република 
Македонија и 40.45% во животното осигурување, за 2010 година е 137.098.000 денари 
или 2.12% во вкупниот пазар за осигурување во Република Македонија и 38.68% во 
животното осигурување, за 2009 година е 113.436.000 денари или 1.83% во вкупниот 
пазар за осигурување во Република Македонија и 37.70% во животното осигурување и 
за 2008 година е 91.237.000 денари или 1.4% во вкупниот пазар за осигурување во 
Република Македонија и 34.20% во животното осигурување.                                                                                       

Бруто исплатените (ликвидирани) штети во денари за 2014 година се 43.502.000, за 
2013 година се 38.470.000 денари, за 2012 година се 23.312.000 денари, за 2011 година 
се 17.470.000 денари, за 2010 година се 11.447.000 денари, за 2009 година се 9.699.000 
денари, додека за 2008 година се 5.540.000 денари. 

Структурата на акционерскиот капитал во денари за 2014 е 184.500.000 денари, од кои 
170.663.000 е странски капитал и 13.837.000 е домашен капитал, за 2013 година е 
184.500.000 денари од кои 170.663.000 е странски капитал и 13.837.000 е од домашен 
капитал, за 2012 година е 184.500.000 денари од кои 170.663.000 е странски капитал и 
13.837.000 од домашен капитал, за 2011 година е 184.132.000 денари од кои 170.322.000 
е странски капитал и 13.810.000 денари е домашен капитал, за 2010 година е 
184.132.000 денари од кои 170.322.000 домашен капитал и 1.310.000 денари странски 
капитал, за 2009 година е 180.203.000 денари од кои 170.322.000 домашен капитал и 
1.009.881 странски капитал, за 2008 година нема податоци.19 

                                                           
19 АСО на РМ, Финансиски извештаи за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година. 
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Во долната табела се дадени податоци за компанијата Кроација животно осигурување 
од 2011 година до 2014 година. 

Табела бр. 5 Состојба на компанијата Кроација животно осигурување во денари20 
Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Брoj на договори 6.706 8.969 10.731 3.079 3.731 4.376 4.485 

Бруто полисирана 
премија 

91.237.000 113.436.000 137.098.000 200.985.000 243.800.000 316.445.000 384.706.000 

Исплатени штети 5.540.000 9.699.000 11.447.000 17.470.000 23.312.000 38.470.000 43.502.000 

Акционерски 
капитал 

180.203.000 180.203.000 184.132.000 184.132.000 184.132.000 184.500.000 184.500.000 

 
Табела бр. 6 Местото и учеството на пазарот на осигурување за Кроација животно      
                       осигурување 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Удел во вкупниот 
пазар на 
осигурување 

1.42% 1.83% 2.1% 3.00% 3.50% 3.48% 5.04% 

Удел во пазарот на 
осигурување на 
живот 

34.20% 37.70% 38.68% 40.45% 40.77% 43.38% 43.30% 

Ранг 2-ро место 2-ро место 2-ро место 2-ро место 2-ро место 1-во место 1-во место 

3.1.4. Граве живот - осигурување АД Скопје 
Компанијата Граве животно осигурување АД Скопје е дел од австриската компанија 
Grazer Wechselseitige Versicherung AG со седиште во Грац, со 180 години работно 
искуство. Во Македонија е основана со дозвола од Министерството за финансии во 
2007 година и во истата година е регистрирана во Централниот регистар на Република 
Македонија. Компанијата Grazer Weshselseitige group се вбројува меѓу најголемите 
австриски компании за осигурување и има годишен прилив на премија повеќе од 720 
милиони евра, во целата групација има 3.8 број на договори и 100% сопствен капитал 
од Австрија. 

Компанијата Граве животно осгурување има склучени договори за животно 
осигурување за 2014 година: 2.711 договори, за 2013 година: 2.306 договори, за 2012 
година: 1.882 договори, за 2011 година: 2.045 договори, за 2010 година: 15.388 
договори, за 2009 година: 12.746 договори и за 2008 година: 11.047 склучени договори 
за животно осигурување. 

Бруто полисираната премија наплатена во денари за 2014 година е 371.554.000 или 
4.87% во вкупниот пазар за осигурување во Република Македонија и 41.82% во 
животното осигурување, за 2013 година е 313.843.000 денари или 4.36% во вкупниот 
пазар за осигурување во Република Македонија и 43.02% во животното осигурување, 
                                                           
20 АСО на РМ, Финансиски извештај за 2011, 2012, 2013 и 2014 година 
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2012 година е 265.377.000 денари или 3.78% во вкупниот пазар на осигурување во 
Република Македонија и 44.37% во животното осигурување, за 2011 година е 
244.371.000 денари или 3.59% во вкупниот пазар на осигурување во Република 
Македонија и 49.16% во животното осигурување, за 2010 година е 202.533.000 денари 
или 3.13% во вкупниот пазар на осигурување во Република Македонија и 57.13% во 
животното осигурување, за 2009 година е 165.332.000 денари или 2.67% во вкупниот 
пазар на осигурување во Република Македонија и 54.97% во животното осигурување и 
за 2008 година е 142.584.000 денари или 2.2% во вкупниот пазар на осигурување во 
Република Македонија и 53.50% во животното осигурување.                                                                          

Бруто исплатените (ликвидирани) штети во денари за 2014 година се 32.625.000 денари, 
за 2013 година се 32.376.000 денари, за 2012 година се 22.768.000 денари, за 2011 
година се 19.699.000 денари, за 2010 година се 6.980.000 денари, за 2009 година се 
2.815.000 денари и за 2008 година се 3.748.000 денари исплатени штети. 

Структурата на акционерскиот капитал во денари за 2014 е 184.500.000 денари, за 2013 
година е 184.500.000 денари, за 2012 година е 184.500.000, за 2011 година е 183.999.000 
денари, за 2010 година е 183.999.000 денари домашен капитал, за 2009 година е 
183.999.000 денари домашен капитал, за 2008 година нема податоци.21 

Во долната табела се дадени податоци за компанијата Граве животно осигурување од 
2011 година до 2014 година. 

Табела бр. 7 Состојба на компанијата Граве животно осигурување во денари22 
Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Брoj на договори 11.047 12.746 15.388 2.045 1.882 2.306 2.711 

Бруто полисирана 
премија 

142.584.000 165.332.000 202.533.000 244.371.000 265.377.000 313.843.000 371.554.000 

Исплатени штети 3.748.000 2.815.000 6.980.000 19.699.000 22.768.000 32.376.000 32.625.000 

Акционерски 
капитал 

/ 183.999.000 183.999.000 183.999.000 184.500.000 184.500.000 184.500.000 

 
Табела бр. 8  Местото и учеството на пазарот на осигурување за Граве животно 

осигурување 
Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Удел во вкупниот 
пазар на 
осигурување 

2.22% 2.67% 3.10% 3.60% 3.80% 4.40% 4.90% 

Удел во пазарот на 
осигурување на 
живот 

53.50% 54.97% 57.13% 49.16% 44.37% 43.02% 41.83% 

Ранг 1-во место 1-во место 1-во место 1-во место 1-во место 2-ро место 2-ро место 

                                                           
21 Асо на РМ, Финансиски извештаи за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година. 
22 АСО на РМ, Финансиски извештај за 2011, 2012, 2013 и 2014 година 
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3.2. Учеството на одделни компании за животно осигурување во вкупното      
       осигурување на пазарот во Република Македонија 

Учеството на компаниите кои вршат дејност животното осигурување, во вкупното 
осигурување на пазарот е на непосакувано ниво, но тоа што ни дава надеж и оптимизам 
е дека пораст има во секоја од наредните години со тоа што има потенцијал во 
наредните години животното осигурување да го заземе своето заслужено место во 
пазарот на осигурување во Република Македонија. Во прилог се анализирани пет 
компании кои вршат дејност животно осигурување, за изминатите седум години и тоа 
за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година. 

Вкупната бруто премија исплатена на животното осигурување за 2008 година изнесува 
266.670.000 денари, додека вкупната премија на пазарот на осигурување во Република 
Македонија изнесува 6.421.489.000 денари. Вкупната бруто премија исплатена на 
животното осигурување за 2009 година изнесува 300.817.000 денари, додека вкупната 
премија на пазарот на осигурување во Република Македонија изнесува 5.881.584.000 
денари. Вкупната бруто премија исплатена на животното осигурување за 2010 година 
изнесува 354.507.000 денари, додека вкупната премија на пазарот на осигурување во 
Република Македонија изнесува 6.480.874.000 денари. Вкупната бруто премија 
исплатена на животното осигурување за 2011 година изнесува 496.995.000 денари, 
додека вкупната премија на пазарот на осигурување во Република Македонија изнесува 
6.808.264.000 денари. Вкупната бруто премија исплатена на животното осигурување за 
2012 година изнесува 598.134.000 денари, додека вкупната премија на пазарот на 
осигурување во Република Македонија изнесува 7.013.622.000 денари. Вкупната бруто 
премија исплатена на животното осигурување за 2013 година изнесува 729.459.000 
денари, додека вкупната премија на пазарот на осигурување во Република Македонија 
изнесува 7.193.501.000 денари. Вкупната бруто премија исплатена на животното 
осигурување за 2014 година изнесува 888.329.000 денари, додека вкупната премија на 
пазарот на осигурување во Република Македонија изнесува 7.630.733.000 денари23.  

Во понатамошниот дел од оваа глава прикажан е вкупниот износ на одделни компании 
за животно осигурување и износот и процентот на животното осигурување врз 
целокупното учество на пазарот на осигурување во Република Македонија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 АСО на РМ, Финансиски извештаи за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година. 
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Табела бр. 9  Бруто полисирана премија на Кроација животно осигурување (во,       
                        000 денари) 

Година Износ на бруто полисирана 
премија 

Процент на учество во вкупниот 
пазар на осигурување 

2008 91.237.000 1.42% 
2009 113.436.000 1.83% 
2010 137.098.000 2.12% 
2011 200.985.000 3.00% 
2012 243.800.000 3.50% 
2013 316.445.000 4.40% 
2014 384.706.000 5.04% 

На долните слики е прикажано графички движењето на бруто полисираната премија на 
компанијата Кроација животно осигурување во периодот од 2008 до 2014 година. 

Графикон бр. 1 Бруто полисирана премија на Кроација животно осигурување (во, 
000 денари) 

 

Графикон бр. 2 Бруто полисирана премија на Кроација животно осигурување (во, 
000 денари) 
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Табела бр. 10  Бруто полисирана премија на Граве животно осигурување (во, 000 
денари) 

Година Износ на бруто полисирана 
премија 

Процент на учество во вкупниот 
пазар на осигурување 

2008 142.584.000 2.22% 
2009 165.332.000 2.67% 
2010 202.533.000 3.13% 
2011 244.371.000 3.59% 
2012 265.377.000 3.78% 
2013 313.843.000 4.36% 
2014 371.554.000 4.87% 

На долните слики е прикажано графички движењето на бруто полисираната премија на 
компанијата Граве животно осигурување во периодот од 2008 до 2014 година. 

 
Графикон бр. 3 Бруто полисирана премија на Граве животно осигурување (во, 000 

денари) 

 

Графикон бр. 4 Бруто полисирана премија на Граве животно осигурување (во, 000 
денари) 
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Табела бр. 11 Бруто полисирана премија на Винер животно осигурување (во, 000          
                         денари) 

Година Износ на бруто полисирана 
премија 

Процент на учество во вкупниот 
пазар на осигурување 

2011 26.725.000 0.39% 
2012 40.249.000 0.57% 
2013 53.130.000 0.74% 
2014 83.209.000 1.09% 

На долните слики е прикажано графички движењето на бруто полисираната премија на 
компанијата Винер животно осигурување во периодот од 2011 до 2014 година. 

Графикон бр. 5 Бруто полисирана премија на Винер животно осигурување (во 000 
денари) 

 

Графикон бр. 6 Бруто полисирана премија на Винер животно осигурување (во, 000 
денари) 

 

 



Компаративни истражувања на животно осигурување  
– меѓу Република Македонија и Швајцарија 

 

Урим Алиу – магистерски труд 27 
 

Табела бр. 12  Бруто полисирана премија на Уника животно осигурување (во, 000 
денари) 

Година Износ на бруто полисирана 
премија 

Процент на учество во вкупниот 
пазар на осигурување 

2011 13.461.000 0.20% 
2012 40.692.000 0.58% 
2013 41.233.000 0.57% 
2014 46.741.000 0.61% 

На долните слики е прикажано графички движењето на бруто полисираната премија на 
компанијата Уника животно осигурување во периодот од 2011 до 2014 година. 

Графикон бр. 7 Бруто полисирана премија на Уника животно осигурување (во, 000 
денари) 

 

Графикон бр. 8 Бруто полисирана премија на Уника животно осигурување (во, 000 
денари) 
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Табела бр. 13  Бруто полисирана премија на Кјуби животно осигурување (во, 000 
денари)24 

Година Износ на бруто полисирана 
премија 

Процент на учество во вкупниот 
пазар на осигурување 

2008 32.848.000 0.51% 
2009 22.049.000 0.37% 
2010 14.876.000 0.22% 
2011 11.453.000 0.17% 
2012 8.016.000 0.11% 
2013 4.808.000 0.066% 
2014 2.119.000 0.027% 

На долните слики е прикажано графички движењето на бруто полисираната премија на 
компанијата Кјуби животно осигурување во периодот од 2008 до 2011 година. 

 
Графикон бр. 9 Бруто полисирана премија на Кјуби животно осигурување (во, 000 

денари) 

 

Графикон бр. 10  Бруто полисирана премија на Кјуби животно осигурување (во, 
000 денари) 

 

                                                           
24АСО на Република Македонија, Финансиски извештаи за 2011, 2012, 2013 и 2014 година.  
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На долните слики е прикажано графички движењето на бруто полисираната премија на 
животното осигурување во Република Македонија во периодот од 2008 до 2014 година. 

 
Графикон бр. 11  Бруто полисирана премија на животно осигурување во 

Република Македонија (во, 000 денари) 

 

Графикон бр. 12  Бруто полисирана премија на животно осигурување во 
Република Македонија (во проценти) 

 

Графикон бр. 13  Бруто полисирана премија на компаниите за животно 
осигурување во Република Македонија (во, 000 денари) 
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Графикон бр. 14  Однос помеѓу премијата на животно осигурување и вкупната 
премија на осигурување во Република Македонија (во, 000 
денари) 

 

Графикон бр. 15  Однос помеѓу премијата на животно осигурување и вкупната 
премија на осигурување во Република Македонија (во, 000 
денари) 

 

Од горенаведените податоци можеме да утврдиме дека вкупното животно осигурување 
во пазар на осигурување за 2008 година изнесува 4.14%, за 2009 година изнесува 4.87%, 
за 2010 година изнесува 5.47%, за 2011 изнесува 7.35%, за 2012 година изнесува 8.54%, 
за 2013 година изнесува 10.14% и за 2014 година изнесува 11.64%. Гледаме дека во 
изминатите години животното осигурување има пораст, иако не е на потребното ниво, 
но тоа ни дава до знаење дека нашите граѓани, односно осигурените ја сватиле 
потребата за склучување на договор за животно осигурување како нивна потреба за 
живеење и користење на осигурувањето кога тоа ќе стане потребно. Зголемувањето на 
процентот на животното осигурување во однос на вкупниот пазар на осигурување во 
Република Македонија се должи на повеќе фактори и тоа на прво место е 
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реорганизацијата на компаниите во делот на менаџментот што е особено важно, потоа 
организационата поставеност, стручноста и професионалноста на вработените во 
компаниите за осигурување, како и атрактивните производи кои ги нудат и кои ги 
задоволуваат барањата и потребите на потенцијалните клиенти за склучување договор 
за животно осигурување.  

  
3.3. Влијанието на стручноста на вработените врз пазарот на животно 

осигурување во Република Македонија 

Вработените во некоја организација, а посебно вработените во компаниите за 
осигурување претставуваат многу важен фактор во извршување на задачите и 
обврските што произлегуваат од секојдневните активности на компаниите за животно 
осигурување. Вработените или претставниците за животно осигурување, се наоѓаат во 
првата линија во процесот на нудење и образложување на производите што ги имаат 
компаниите за животно осигурување за нивните клиенти. Заради таа причина, самите 
вработени треба да исполнуваат соодветни квалификации кои ќе им овозможуваат 
успешно извршување на дадените задачи на компанијата, како и исполнување на 
потребите на потенцијалните клиенти за правилно информирање со условите и 
можностите за склучување на договор за животно осигурување.  

За остварување на процесот на продажба вработените мораат да комуницираат. 
Комуникацијата може да биде пишувана, говорна или пак невербална, исто така се 
употребува од страна на лидерите и менаџерите за оценување на 
перформансите/работењето, за насочување, или управување со вработените, како и за 
нивно мотивирање25. Комуникација претставува секое однесување, вербално или 
невербално, кое што се перцепира/прима од другите. Знаењето, чуствата или мислите 
се координират и се испраќаат од барем едно лице, а се примаат и декорираат од друго. 
Како што примачот ја интерпретира пораката, на таквата порака и се дава значење. Се 
воспоставува врска помеѓу луѓето што комуницираат.26 За успешна комуникација 
вработените треба да се професионално образовани, да учествуваат во разни обуки кои 
придонесуваат за професионално оформување на самата личност што е вработен во 
компанијата, која помага за одбегавање на комуникациските пречки и шумови, што 
можат да се појават во секоја прилика на работно место. Вработените мораат да 
поседуваат потребни корисни информации, во врска со одвивањето на процесот на 
животно осигурување за кои клиентите имаат потреба да се информираат, со тоа што 
превентивно да се одбегнуваат евентуалните недоразбирања и несакани последици во 
врска за нивните производи што ги дава компанијата за осигурување. Исто така, од 
една страна вработените во компаниите за животно осигурување ја отсликуваат самата 
компанија, сериозноста и успешноста на компанијата, бидејќи професионални 
вработени претставуваат успешна и професионална компанија. 

                                                           
25 Проф. Д-р Лилјана Баткоска, Бизнис комуникации, Охрид, 2010 година, стр. 7. 
26 Исто, стр. 7. 
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Во нашата земја, за разлика од изминатите години стручноста и професионалноста, 
особено во приватните компании за осигурување забележува пораст, односно 
вработените ги поседуваат потребните знаења, вештини и квалификации за одвивање 
на дејноста животно осигурување на најдобар можен начин. Од тоа произлегува дека 
постепено се приближуваме кон Европските страндарди, кои вршат дејност животно 
осигурување, што означуваат позитивно влијание врз пазарот на осигурување во 
Република Македонија. 

 

3.4. Маркетинг за животно осигурување 

Маркетингот подразбира идентификување и исполнување на човековите и општествени 
потреби. Една од најкратките дефиниции за маркетингот е "профитабилно исполнување 
на потребите". Американското здружение за маркетинг ги нуди следниве формални 
дефиниции: Маркетингот е организациона функција и збир на процеси за создавање, 
комуницирање и испорачување на вредност на потрошувачите и за управување со 
врските со потрошувачите на начин на кој корист ќе имаат потрошувачите, клиентите, 
партнерите, но и општеството.27 

Маркетингот за животното осигурување претставува еден од најважните елементи во 
процесот на одвивање на дејноста животно осигурување. Една успешна компанија не 
може да си ја замисли својата активност без активирање на маркетиншкиот апарат за 
промовирање на својата работа. Во современото време маркетингот игра многу важна 
улога за успешноста на компаниите за животно осигурување, бидејќи помина времето 
кога немаше многу потреба за промоција и маркетинг на производите на 
осигурувањето. Денес живееме во време кога глобализацијата е изразена насекаде, 
скоро низ сите производи, така што се појавуваат разновидни препреки за реализирање 
на животното осигурување. Една од таквите препреки е и конкуренцијата која бара 
посебно внимание и вложување на голем труд, знаење и иновативни производи кои се 
атрактивни на потенциалните клиенти за склучување на договори за животно 
осигурување. За реализација на успешен маркетинг потребно е да се одвива преку трите 
канали на маркетинг. Првиот канал се каналите за комуникација кои ги примаат и ги 
даваат пораките преку своите клиенти, вклучувајќи весници разни промотивни 
списанија, медиуми, флаери, пошта, телевизија и др. Вториот канал е дистрибутивниот 
канал кои се реализира преку дистрибутерите, брокерите, дилерите, агентите и други 
видови на посредници за продажба на животно осигурување. Третиот канал е каналот 
на услуги како што се складишта, услуги во транспортниот сообраќај, друштва за 
услуги, банки и др. 

Улогата на маркетингот е значајна, бидејќи една компанија за осигурување може да 
поседува една перфектна организација, структурална и професионална, може да ги 
исполнува сите услови што ги бараат нивните клиенти, но без развивање на стратегии и 

                                                           
27 Котлер Келер, Основа за маркетинг менаџмент, стр.2. 
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планови за маркетинг, очигледно дека таа компанија ќе има застој во реализација на 
дејноста животно осигурување, затоа што пазарот на животно осигурување е преполн 
за давање услуги на осигурување. Преку маркетингот компаниите за животно 
осигурување активно работат за продажба на своите производи и истовремено да ја 
победат конкуренцијата. Маркетингот претставува главна алатка за потенцијалните 
клиенти кои изразуваат желба да бидат услужени со производи на компанијата и 
навремена и правилна информираност. Слободно можеме да кажеме дека маркетингот 
бара да му се посветува високо внимание од страна на менаџментот на компанијата, 
како и негова правилна примена која дава посакувани резултати. 

 

3.5. Медиуми кои промовираат животно осигурување 

Медиумите се дел од маркетингот кои што ја вршат истата работа на промоција и 
информираност за животно осигурување. Тие се средство за поефикасна реализација на 
маркетингот што го спроведува компанијата. Медиумите можат да се поделат на два 
вида и тоа: пишани медиуми и електронски медиуми. И двата видови се потребни и тоа 
на одредено место и време. Пишаните медиуми се корисни за тие клиенти на животно 
осигурување кои најчесто ги читаат истите како што се весници, списанија, билтени, 
интернет, разни портали и други, додека електронските медиуми се привлечни за она 
категорија на клиенти на животно осигурување кои најчесто ги користаат и што не 
преферираат многу читање, како што се телевизија, радио и др. Предноста на 
електронските медиуми е голема, бидејќи преку нив потенцијалните клиенти за 
животно осигурување можат да ги добиваат посакуваните информации и тоа точни и 
прецизни, без претходно да се ангажираат и да бараат од некој да им даде информации 
за условите и можностите за склучување на договор за животно осигурување. Тоа значи 
дека во секое време информациите за животно осигурување од страна на компаниите 
кои ја вршат таа дејност, можат да допираат до нивните клиенти и да имаат големи 
резултати за нивната работа. 

 

3.6. Канали на дистрибуција на животното осигурување 

Каналите на дистрибуција на животно осигурување придонесуваат и помагаат за 
поефективно да се извршуваат многубројни продажби на полиси за животно 
осигурување. Видот на продажниот канал најпрво зависи од карактеристиките на 
животните осигурителни услуги28. Тие можат да бидат во неколку видови и во разни 
својства каде преку нив се извршува продажбата на успешен начин. Дистрибуцијата на 
животно осигурување може да се изврши на два начина и тоа директен и индиректен. 
Директниот начин на дистрибуцијата се реализира директно од самата компанија без 
посредници, тоа е кога самите клиенти доаѓаат во компанијата и изразуваат желба да 
склучуваат договор за животно осигурување. Индиректниот начин претставува 
                                                           
28 Проф. Д-р Братислав Милошевиќ, Ризик и осигурување (напредно ниво), Охрид, 2010 година, стр. 124. 
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реализација на склучување на договор за животно осигурување преку посредници и тоа 
обично преку брокерски друштва и агенти.  

3.6.1. Компании за животно осигурување 

Компаниите за животно осигурување во својство на канали на дистрибуција на 
животното осигурување имаат големо влијание, бидејќи тие се главните субјекти во 
процесот на одвивањето на дејноста животно осигурување. Животното осигурување се 
реализира преку нив затоа што тие се понудувачи, односно даватели на полиси за 
животното осигурување. Предноста кај нив е во тоа што клиентите доаѓаат кај нив и се 
запознаваат детално со посакуваните информации за понудените производи, начинот и 
условите на склучување на договори за животно осигурување и на таков начин 
успеваат да извршат повеќе продажби за животно осигурување. Затоа компаниите за 
животно осигурување се еден од главните столбови на каналите на дистрибуција на 
животното осигурување. Компаниите го преземаат ризикот евентуално да се случи 
осигурениот случај и тие се обврзани да ги исполнат сите договорени работи во 
договорот за животно осигурување. 

3.6.2. Институции за животно осигурување 

1. Агенција за супервизија на осигурувањето (АСО). Основана е во 2009 година во 
својство на правно лице и е одговорна пред Собранието на Република Македонија.29 
Орган на управување со Агенцијата е Советот на експерти со Претседател и четри 
членови. Законски надлежности се: 

- Спроведување на супервизија на друштвата за осигурување, брокерските 
друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурителните брокери 
и застапници, правните лица кои се поврзани со друштвата за осигурување и 
Националното биро за осигурување. 

- Издавање и одземање дозволи, согласности и лиценци, изрекување 
супервизиски мерки. 

2. Национално биро за осигурување. Основано е во 1993 година во Скопје од 
страна на АД за осигурување и реосигурување „Македонија“, сегашно Осигурување 
Македонија АД Скопје - Виена иншуренс груп, и АД за осигурување „Вардар“, сегашно 
„Триглав осигурување“. Во мај 1994 во Лондон беше примено во Советот на бироа, со 
што стана полноправен член и се стекна со правото за издавање на меѓународни зелени 
карти. Членуваат единаесет друштва и го сочинуваат Директорот на бирото, Собрание 
на бирото и Управен одбор. 

Преку овие две институции исто така можеме да ги напоменеме како канали за животно 
осигурување, бидејќи на некој начин основната дејност е ревизија на осигурувањето и 
имаат влијание на дистрибуција на животното осигурување. 

 
                                                           
29 Агенција за супервизија на осигурување на Република Македонија. 
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3.6.3. Брокери за животно осигурување 

Брокер во осигурувањето претставува физичко или правно лице кое стручно посредува 
помеѓу страните кои сакаат да склучат договор за осигурување, со што ќе им помогне 
тие сами да го склучат, посредува помеѓу осигурениот и осигурителот (во осигурување) 
и осигурителот и реосигурителот (во реосигурување).30  

Потенцијалните клиенти за склучување договор за животно осигурување, често пати не 
можат да ја разберат легислативата на одвивањето на животното осигурување, 
содржината на полисата, како и условите за склучување на договор за животно 
осигурување, затоа тие имаат потреба од стручно советување каде што брокерите ги 
дават таквите услови кои имаат високо советодавно искуство. Брокерите како канал на 
дистрибуција на животното осигурување се многу значајни, бидејќи посредуваат во 
животното осигурување и со нивната работа, знаење и искуство, придонесуваат за 
зголемување на бројот на полиси за животно осигурување и воедно се и гарант на 
премиите, пласирање на животното осигурување, како и намалување на трошоците на 
компаниите за трошење средства за промоција и маркетинг. 

3.6.4. Агенти за животно осигурување 

Агентите за животно осигурување го претставуваат осигурителот, истите можат да 
бидат и застапници и посредници. Тие се лица овластени од компанијата за животно 
осигурување како претставник за продажба и услуги, кои мораат да работат според 
овластувањата што им ги дава компанијата за животно осигурување. Агентите за 
разлика од посредниците наоѓаат партнери и со нив склучуваат договори за сметка на 
своите коминтенти.31 

Агентите како дистрибутери на животното осигурување придонесуваат за зголемување 
на рејтингот на компанијата, носат нови клиенти и преку нив компанијата може да ги 
реализира продажбите на полиси за животно осигурување. На нив се потпира 
компанијата за осигурување.32 Улогата на агентите е различна зависно од видот на 
осигурувањето, кај имотното осигурување агентот има повеќе овластувања како 
склучување на договори, измена на договори, додека кај животното осигурување 
овластувањата се ограничени. Пред се агентите се репрезенти на осигурувањето за 
самата компанија за разлика од брокерите кои се репрезенти на осигурените лица. 

                                                           
30 Проф. Д-р Братислав Милошевиќ, Организација и управување со животни и здравствени компании за 
осигурување, Охрид, 2010, година, стр. 20. 
31 Исто. 
32 Трајаноска Катица, Посредници во осигурувањето - клучен фактор во осигурителниот бизнис, 

Дипломска работа, Факултет за туризам и организациони науки, Охрид, 2005 година, стр. 4. 
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Глава 4 
ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ШВАЈЦАРИЈА 

 

4.1. Потребата за склучување на договор за животно осигурување во Швајцарија 

Неопходноста за склучување животно осигурување во Швајцарија произлегува од 
покривањето на последиците од трите основни животни ризици кои го следат секој 
човек, а тие ризици се: староста (неспособноста за обезбедување на финансиска 
егзистенција), смртта каде наследниците на починатото лице биле зависни од него и 
самите немат можност да ја обезбедат својата егзистенција и трето инвалидитетот 
предизвикан од незгода или болест. 

Животното осигурување во Швајцарија произлегува од нужноста за покривање од 
последиците кои можат да се појават во текот на животот, на елементарните потреби 
кои можат обично да доаѓаат од предизвиците на животот. Тоа подразбира дека секој 
индивидуалец има потреба да обезбеди материјална и економска стабилност за себе и 
за своето семејство. Во Швајцарија системот на осигурување се состои од неколку 
категории кои подоцна ќе ги образложиме подетално, но тоа што ни привлекува 
внимание е дека договорачите на животното осигурување во Швајцарија, животното 
осигурување го разбираат како заштеда, односно складирање пари од подобро време, во 
време кога ќе имаат поголема потреба, бидејќи тогаш нема да бидат во можност да 
заработуваат. Општеството во Швајцарија, за разлика од нашето општество, се базира 
на институционална солидарност преку однапред дефинирани потреби, обврски и 
права. Заради овие причини потенцијалните осигурители на животното осигурување во 
Швајцарија се одлучуваат да склучуваат договори за животно осигурување со што ќе 
им ги олеснат финансиските потреби на осигурените во случај на несакани последици 
или неможност за работа. 

Во Швајцарија во задолжителните видови на осигурување има недостатоци, кои се 
пополнуваат преку приватното животно осигурување. Жителите во Швајцарија со 
задолжителното осигурување не можат да ги покријат сите потреби кои се неопходни 
за задржување на животниот стандард, на кој биле навикнати да го живеат животот во 
времето кога биле способни сами да обезбедат средства за исполнување на 
секојдневните работи. Со склучување на животно осгурување се овозможува штедење 
на финансиските средства кои можат да се користат во време на пензионирање на 
самиот осигурен. Животното осигуруваење во Швајцарија има третман на заштеда со 
дисциплина, т.е. осигурениот месечно е обврзан однапред одредената сума на пари да 
плати и одвојува на компанијата за осигурување на таканаречена орочена сметка, од 
каде не може да ги повлекува сè до навршување на договорот за осигурување. 
Исклучоци од тоа правило, прво е пред истекување на договорот за осигурување да 
може да ги повлече средствата во случај на купување на стан во кој живее осигурениот 
лично). Понатаму, при самовработување кога основа своја сопствена фирма или 
фамилијарен бизнис. Трето, заради потреба од регулирање на даночните обврски со 
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што му се овозможува на граѓаните олеснување на даночните давачки. Четврто, преку 
животното осигурување, осигурените можат да ги инвестират своите средства по основ 
на премии во различни акции, обврзници и да се вклучаат во финансискиот пазар и на 
тој начин да обезбедат дополнителни приходи за зголемување на вложениот заштеден 
капитал. Поради сите овие наведени елементи или причини населението се одлучува на 
склучување на животно осигурување. 

 

4.2. Компании за животно осигурување во Швајцарија 

Компаниите за животно осигурување во Швајцарија имаат долго и успешно минато во 
процесот на извршување на дејноста животно осигурување. Тие имаат огромно 
искуство и настојуваат да го задржат искуството и тоа секоја наредна година 
унапредувајќи и остварувајќи врвни резултати во дејноста осигурување, со посебен 
акцент на животното осигурување. Животното осигурување во Швајцарија има посебен 
третман и му се посветува големо внимание, бидејќи ја знаат потребата и суштината на 
самото животно осигурување, каде што говорат и фактите дека процентот на учество на 
животното осигурување во вкупниот систем на осигурување е доста истакнат, па заради 
тој факт и компаниите за животно осигурување се доста успешни. Компаниите за 
животно осигурување во Швајцарија се организирани на перфектен начин и тоа во 
сектори и одделенија, каде што секој сектор и одделение има посебен менаџер и секој 
ја извршува својата работа во согласност со целите и задачите кои им се дадени од 
страна на врвниот менаџер на компанијата. Функционалноста на компаниите за 
животно осигурување во Швајцарија е на многу високо ниво, каде што капиталот го 
инвестираат во државни обврзници и во акции, со што имаат и големи придобивки. 
Менаџерите строго се придржуваат на правилата и законите за беспрекорно 
функционирање на компаниите и тоа применувајќи корисни методи, како што е 
методот на „SWOT анализа“ која ги открива јаките и слабите страни на компанијата и 
на вработените. Исто така, методот на контрола е многу важен, затоа што претставува 
превентива на отстранување на евентуалните аномалии и недостатоци на самата 
компанија во текот на нивната работа.  

Во Швајцарија од 2008 до 2011 година 21 компанија работат со животно осигурување, 
во 2012 се регистрирани 19 компании, а во 2013 и 2014 година 18 компании работат со 
животно осигурување, но ние ќе се задржиме само на четири компании поради 
посоодветна реализација на компаративното истражување, бидејќи во Република 
Македонија само четири компании вршат дејност животно осигурување, истите се 
споменати и образложени подолу. 
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4.2.1. Генерали животно осигурување - (Generali Personenversicherungen AG) 

Компанијата Generali Personenversicherungen (животнo осигурување) има склучени 
договори за животно осигурување и тоа во 2014 година 323.139 договори, во 2013 
година 334.111 договори, во 2012 година 345.357 договори, во 2011 година 352.646 
договори, за 2010 година 457.853 договори, во 2009 година 444.404 договори и во 2008 
година 408.454 склучени договори за животно осигурување.                                                                                                                                                          

Бруто полисираната премија наплатена во 2014 година е 1.248.207.660 швајцарски 
франци или 1% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 3.82% во животното 
осигурување, во 2013 година е 1.172.411.235 швајцарски франци или 0.95% во 
вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 3.59% во животното осигурување, во 
2012 година е 1.251.924.398 швајцарски франци или 1.05% во вкупниот пазар на 
осигурување во Швајцарија и 4.02% во животното осигурување, во 2011 година е 
1.205.581.600 или 1.12% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 3.94% во 
животното осигурување, во 2010 година е 1.166.387.785 или 1.04% во вкупниот пазар 
на осигурување во Швајцарија и 3.87% во животното осигурување, во 2009 година е 
1.131.099.984 или 0.98% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 3.84% во 
животното осигурување и во 2008 година е 1.102.819.976 или 0.90% во вкупниот пазар 
на осигурување во Швајцарија и 3.72% во животното осигурување.                                                                                         

Бруто исплатените (ликвидирани) штети во 2014 година се 287.288.015 швајцарски 
франци, во 2013 година се 331.551.414 швајцарски франци, во 2012 година се 
287.318.805 швајцарски франци, во 2011 година се исплатени 262.180.233 швајцарски 
франци, во 2010 година се исплатени 233.141.193 швајцарски франци, во 2009 година 
се исплатени 192.321.128 швајцарски франци и во 2008 година се исплатени 
213.484.668 швајцарски франци за прифатените штети.33 

Табела бр. 14 Структура на акционерскиот капитал на компанијата34  
Година Износ во швајцарски франци Процентуален износ 

2008 834.515.145 31.31% 
2009 869.791.069 31.10% 
2010 896.309.522 29.38% 
2011 883.284.455 36.47% 
2012 889.262.968 33.82% 
2013 819.127.784 34.09% 
2014 804.610.779 46.52% 

 

 

                                                           
33 www.versichererreport.finma.ch/reportportal 
34 www.svv.ch/de/zahlen-und-fakten 
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Табела бр. 15  Местото и учеството на пазарот на осигурување за Generali 
Personenversicherungen AG 

Година Удел во вкупниот пазар 
на осигурување 

Удел во пазарот на 
осигурување на живот Ранг 

2008 0.90% 3.72% 7- мо место 
2009 0.98% 3.84% 7- мо место 
2010 1.04% 3.87% 7- мо место 
2011 1.12% 3.94% 7- мо место 
2012 1.05% 4.02% 7- мо место 
2013 0.95% 3.59% 7- мо место 
2014 1.00% 3.82% 7- мо место 

 

4.2.2. Цирих животно осигурување (Zurich Lebensversicherungs – Gesellschaft AG) 

Компанија за животно осигурување со меѓународно име "Zurich Insurance Group", 
скратено Цирих. Седиштето на компанијата е во Цирих (Швајцарија), која е 
меѓународна шавајцарска компанија за финансиски услуги како матична компанија. До 
крајот на Март 2012 беше наречена Zurich Financial Services. Оваa компанија е една од 
најголемите компании за животно осигурување која во светот се рангира по големина 
како петта компанија по давањето на осигителни услуги. Активна е во 170 земји и има 
околу 60.000 вработени во светот. Основана е во 1872 година како филијала на 
Arinegezelshaft бродски осигурителни друштва. Во 1973 година почнува со деловни 
активности. Во 1975 година почнува да врши и осигурување на незгоди предизвикани 
од различни причини и се преименува како акционерско друштво за транспорт и 
осигурување од несреќа под името Zurich. Во 1894 година се проширува и ги добива 
лиценците за Прусија, Данска, Шведска, Норвешка и другите германски области. 
Понатака се проширува и во Франција Белгија, Холандија, Шпанија, Полска, Русија, 
Италија, Луксембург и Лихтенштајан. Во 1912 влегува и во запоадноамериканскиот 
пазар, а денес е активна во повеќе од 170 држави во светот.  

Компанијата Zurich Ferziherung е активна во четири основни деловни области: 

• Општо животно осигурување: ги услужува приватните лица, малите и средните 
претпријатија, како и значајни меѓународни претпријатија со производи и услуги 
во областите на недвижнина и трговија. 

• Глобал лајф: во рамките на глобал лајф, компанијата на своите клиенти им нуди 
производи од областа на животното осигурување, заштеда и трудово старосно 
осигурување. 

• Земјоделско осигурување: опфаќа различни осигурителни услуги од областа на 
земјоделието.    

• Даноци: овој вид на осигурување има за цел да ја олесни даночната обврска спрема 
државата во комбинација со животното осигурување. Премијата што се исплатува е 
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дефинирана однапред и не може да се инвестира повеќе од максималната сума која 
секоја година се одредува од страна на министерството за финанасии (FINMA). 

Компанијата Zurich Lebensversicherungs Gesellschaft AG (животнo осигурување) има 
склучени договори за животно осигурување и тоа во 2014 година 51.481 договори, во 
2013 година 45.857 договори, во 2012 година 41.147 договори, во 2011 година 34.122 
договори, за 2010 година 27.788 договори, во 2009 година 27.453 договори и во 2008 
година 25.683 склучени договори за животно осигурување.                                                                                                                                                          

Бруто полисираната премија наплатена во 2014 година е 1.637.638.848 швајцарски 
франци или 1.31% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 5.02% во 
животното осигурување, во 2013 година е 1.682.515.032 швајцарски франци или 1.36% 
во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 5.15% во животното осигурување, 
во 2012 година е 2.075.190.366 швајцарски франци или 1.76% во вкупниот пазар на 
осигурување во Швајцарија и 6.67% во животното осигурување, во 2011 година е 
1.852.391.967 или 1.72% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 6.06% во 
животното осигурување, во 2010 година е 1.718.553.944 или 1.54% во вкупниот пазар 
на осигурување во Швајцарија и 5.7% во животното осигурување, во 2009 година е 
1.886.418.312 или 1.65% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 6.41% во 
животното осигурување и во 2008 година е 2.029.214.169 или 1.66% во вкупниот пазар 
на осигурување во Швајцарија и 6.85% во животното осигурување.                                                                                                                                                                              

Бруто исплатените (ликвидирани) штети во 2014 година се 1.201.738 швајцарски 
франци, во 2013 година се 47.274.302 швајцарски франци, во 2012 година се 
183.593.121 швајцарски франци, во 2011 година се исплатени 48.828.105 швајцарски 
франци за прифатените штети, во 2010 година се исплатени 54.087.043 швајцарски 
франци, во 2009 година се исплатени 60.152.132 швајцарски франци и во 2008 година 
се исплатени 71.773.014 швајцарски франци за прифатените штети.35  

Табела бр. 16 Структура на акционерскиот капитал на компанијата36  
Година Износ во швајцарски франци Процентуален износ 

2008 145698559 5.47% 
2009 142042880 5.08% 
2010 94872812 3.11% 
2011 96826263 4.00% 
2012 129349035 4.92% 
2013 143415069 5.97% 
2014 180590567 10.44% 

 

                                                           
35 www.versichererreport.finma.ch/reportportal 
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Табела бр. 17  Местото и учеството на пазарот на осигурување за Zurich 
Lebensversicherungs – Gesellschaft AG 

Година Удел во вкупниот пазар 
на осигурување 

Удел во пазарот на 
осигурување на живот Ранг 

2008 1.66% 6.85% 5-то место 
2009 1.65% 6.81% 6-то место 
2010 1.54% 5.70% 6-то место 
2011 1.72% 6.06% 6-то место 
2012 1.76% 6.67% 6-то место 
2013 1.36% 5.15% 6-то место 
2014 1.31% 5.00% 6-то место 

 

4.2.3. Allianz животно осигурување (Allianz Suisse Lebensversicherungs – Gesellschaft     
          AG) 

Allianz животно осигурување е основана во 1890 година во Минхен и Берлин, како 
компанија за осигурување од незгоди и како транспортна компанија. Со претприемачки 
дух и визија, компанијата за прв пат била формирана во 1890 година, по турбулентите 
децении во раните 70 години компанијата израсна во најголема европска компанија за 
осигурување. Денес е една од водечките компании за финансиски услуги. 

Придобивки од животното осигурување: 

 Финансиска сигурност на стари години (пензија) и осигурување на семејството; 

 Штедење за после пензионирање, придобивка од цената на акциите и 
истовремено да плати помалку данок; 

 Финансиска заштита за време на неспособност за работа; 

 Атрактивен и посебен избор на пазар; 

 Сеопфатен личен совет; 

 Специфичности на производот „баланс инвест“. 

Кога треба да се избере производот „баланс инвест“? 

Привлечноста на овој производ произлегува од тоа што осигурува и креира 
загарантиран капитал додека клиентите се живи и обезбедува еден механизам кој им 
овозможува оптимален баланс во осигурувањето и приносот. Овој вид на осигурување 
е фасцинантно, затоа што во договорениот период дава атрактивна можност 
финансиските можности да се поклопуваат со желбите на клиентите и даночни 
придобивки на животното осигурување.                                                                                 

Цели за постигнување: сигурност, потенцијален принос, флексибилност. 
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Компанијата Allianz животнo осигурување има склучени договори за животно 
осигурување и тоа во 2014 година 25.578 договори, во 2013 година 29.025 договори, во 
2012 година 33.019 договори, во 2011 година 32.568 договори, за 2010 година 32.935 
договори, во 2009 година 32.547 договори и во 2008 година 31.390 склучени договори 
за животно осигурување.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Бруто полисираната премија наплатена во 2014 година е 2.016.540.511 швајцарски 
франци или 1.62% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 6.18% во 
животното осигурување, во 2013 година е 1.970.268.553 швајцарски франци или 1.60% 
во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 6.03% во животното осигурување, 
во 2012 година е 2.295.704.177 швајцарски франци или 1.94% во вкупниот пазар на 
осигурување во Швајцарија и 7.38% во животното осигурување, во 2011 година е 
2.139.750.240 швајцарски франци или 1.99% во вкупниот осигурителен пазар во 
Швајцарија и 7% во животното осигурување, во 2010 година е 2.074.056.402 или 1.86% 
во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 6.88% во животното осигурување, 
во 2009 година е 2.006.719.585 или 1.75% во вкупниот пазар на осигурување во 
Швајцарија и 6.82% во животното осигурување и во 2008 година е 1.875.689.774 или 
1.53% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 6.34% во животното 
осигурување.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бруто исплатените (ликвидирани) штети во 2014 година изнесуваат 197.063.940 
швајцарски франци, во 2013 година се 111.552.581 швајцарски франци, во 2012 година 
се 44.328.739 швајцарски франци, во 2011 година се исплатени 40.850.673 швајцарски 
франци, во 2010 година се исплатени 41.033.494 швајцарски франци, во 2009 година се 
исплатени 30.833.484 швајцарски франци и во 2008 година се исплатени 40.402.296 
швајцарски франци за прифатените штети.37  

Табела бр. 18 Структура на акционерскиот капитал на компанијата38  
Година Износ во швајцарски франци Процентуален износ 

2008 95.743.605 3.59% 
2009 64.145.849 2.29% 
2010 66.031.737 2.16% 
2011 59.947.412 2.48% 
2012 54.965.094 2.09% 
2013 60.366.688 2.51% 
2014 56.721.860 3.28% 
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Табела бр. 19  Местото и учеството на пазарот на осигурување за Allianz Suisse 
Lebensversicherungs - Gesellschaft AG 

Година Удел во вкупниот пазар 
на осигурување 

Удел во пазарот на 
осигурување на живот Ранг 

2008 1.53% 6.34% 6-то место 
2009 1.75% 6.82% 5-то место 
2010 1.86% 6.88% 5-то место 
2011 1.99% 7.00% 5-то место 
2012 1.94% 7.38% 5-то место 
2013 1.60% 6.03% 5-то место 
2014 1.62% 6.18% 5-то место 

         

4.2.4. Свислајф животно осигурување (Swiss Life AG) 

Оваа компанија има повеќе од 150 години работно искуство за животно осигурување на 
пазарот. Има експертиза и ризик на производот, советување и квалитет на производите 
и услугите, како и утврдени моќни дистрибутивни мрежи. Основачот е Конрад Видмер 
(1818-1903). 

Компанијата Swiss life AG (животнo осигурување) има склучени договори за животно 
осигурување и тоа во 2014 година 62.941договори, во 2013 година 66.687 договори, во 
2012 година 69.353 договори, во 2011 година 65.936 склучени договори, во 2010 година 
57.743 договори, во 2009 година 53.649 договори и во 2008 година 49.451 договори за 
животно осигурување.                                                                                                                                                          

Бруто полисираната премија наплатена во 2014 година е 9.508.686.085 швајцарски 
франци или 7.65% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 29.13% во 
животното осигурување, во 2013 година е 8.599.524.232 швајцарски франци или 6.98% 
во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 26.33% во животното осигурување, 
во 2012 година е 78.264.792.011 швајцарски франци или 6.62% во вкупниот пазар на 
осигурување во Швајцарија и 25.14% во животното осигурување, во 2011 година 
7.742.575.481 швајцарски франци или 7.19% во вкупниот пазар на осигурување во 
Швајцарија и 25.33% во животното осигурување, во 2010 година е 7.516.660.649 или 
6.73% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 24.95% во животното 
осигурување, во 2009 година е 7.593.875.817 или 6.64% во вкупниот пазар на 
осигурување во Швајцарија и 25.81% во животното осигурување и во 2008 година е 
8.279.235.400 или 6.79% во вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија и 27.96% во 
животното осигурување.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Бруто исплатените (ликвидирани) штети во 2014 година се: 140.706.406 швајцарски 
франци, во 2013 година се 11.576.660 швајцарски франци, во 2012 година се 
129.061.471 швајцарски франци, додека во 2011 година се исплатени 149.310.712 
швајцарски франци, во 2010 година се исплатени 197.745.629 швајцарски франци, во 
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2009 година се исплатени 125.684.757 швајцарски франци и во 2008 година се 
исплатени 1.122.046.962 швајцарски франци за прифатените штети.39 

Табела бр. 20 Структура на акционерскиот капитал на компанијата40  
Година Износ во швајцарски франци Процентуален износ 

2008 142.916.262 5.36% 
2009 121.737.677 4.35% 
2010 154.989.357 5.08% 
2011 188.713.419 7.79% 
2012 244.535.185 9.30% 
2013 178.321.015 7.42% 
2014 131.922.720 7.63% 

Табела бр. 21 Местото и учеството на пазарот на осигурување за Swiss Life AG 

Година Удел во вкупниот пазар 
на осигурување 

Удел во пазарот на 
осигурување на живот Ранг 

2008 6,79% 27,96% 1-во место 
2009 6,64% 25,81% 2-ро место 
2010 6,73% 24,95% 2-ро место 
2011 7,19% 25,33% 2-ро место 
2012 6,62% 25,14% 2-ро место 
2013 6,98% 26,33% 2-ро место 
2014 7,65% 29,13% 1-во место 

 

4.3. Видови и карактеристики на животното осигурување во Швајцарија 

Животното осигурување во Швајцарија се состои од три столба (компоненти) кои се 
поврзани меѓусебе и воедно претставуваат дополнување на истите. Првиот столб 
претставува државно осигурување како задолжително осигурување и се состои од 
четири подстолба и тоа: AHV, IV, EO и ALV. Вториот столб се однесува на 
професионално осигурување или трудово осигурување и се состои од два подстолба и 
тоа: BVG и UVG. Третиот столб е приватно или животно осигурување и се состои од 
два подстолба и тоа: 3а и 3б.  

4.3.1. Задолжително животно осигурување (државно) – прв столб 

Првиот столб како еден државен орган е базиран на солидарен концепт помеѓу младите 
и постарите. Активното население се обврзува на постојан начин да им овозможува 
услуги за повозрасните, наследниците на животното осигурување, како и тие со 
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ограничени можности. Целта на постарите лица во Швајцарија е осигурување на 
наследниците (AHV), што јасно е утврдено со Федералниот закон во Швајцарија. 
Пензиите за егзистенција треба да бидат поддржани. Овој вид на осигурување ги 
покрива сите физички лица што живеат во Швајцарија или работат таму во редовен 
работен однос за исполнување на задачите на социјалните политики, на тој начин AHV 
е едно општо и задолжително осигурување кое е финансирано воглавно од PAYG 
системот. Со месечните примања за една година определени од сметководство, 
придонесите се покриени во истата година.                                                                                

Покрај физичките лица што живеат во Швајцарија опфатени се и лицата кои работат 
таму како осигурени лица, но живеат надвор од Швајцарија, како и тие што живеат во 
Швајцарија но не заработуваат пример студентите, лицата што се пензионираат со 
ограничена способност (според билатералниот договор помеѓу Швајцарија и другите 
држави). Во ова задолжително осигурување не се опфатени лица кои се движат во 
Швајцарија и не работат, тие подоцна имаат недостаток во придонесите, освен ако се 
осигуруваат доброволно. 

Обврските за плаќање на придонесите почнува со заработка од вработувањето на 1-ви 
Јануари, после завршување на 17-та година возраст и завршува со крајот на 
вработувањето, но не пред да се постигне возраста на пензионирање. За жени во 
Швајцарија возраста на пензионирање е 64 години, додека за мажи е 65 години. 
Самовработените треба да плаќаат придонеси од 1-ви Јануари после една година 
помината од 17-та година старосна возраст, за неактивните лица задолжителните 
придонеси почнуваат да се плаќат од 1-ви Јануари после 20-та година старосна возраст.  

Задолжителното осигурување во Швајцарија се состои од четири под столба и тоа: 

1. AHV – се состои од две компоненти: странска пензија и наследници на 
осигурениот во која припаѓа и детска пензија; 

2. IV – го опфаќа инвалидското осигурување, кое може да се оствари од незгода и 
болест; 

3. EO – ги опфаќа трудноста, пред и после породилно и времето во војска; 

4. ALV – влегуваат осигурување за невработени, тие што биле во работен однос и 
од различни причини им престанал работниот однос и 1.5 години имаат право во 
текот на две години, исплатата е од 70% до 80% од платата. Нормата на 
придонесите за AHV е 8.4% од бруто плата (земено за 2015година), за IV е 1.4%, 
и за EО е 0.5%. Збирот на придонесите достигнува 10,3%. Од овие придонеси 
работодавачот и вработените соодветно ја плаќаат половината од придонесите. 
Придонесите од страна на работодавачот се плаќаат во вид на компензација, 
додека самовработените треба да ги плаќаат сите придонеси сами. Степенот на 
придонеси за нив за AHV е 7.8% (2015), за IV е 1.4% и за EО е 0.5% (2015), сите 
придонеси изнесуваат 9.7%. За годишните примања помалку од 56.400 франци 
(2015), придонесите ќе се пресметаат со специфични пристапи, додека за 
годишни примања помалку од 9.400 франци минималните придонеси за исплата 
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се 480 франци. Максималните придонеси за AHV за невработени е утврдено на 
24.000 франци годишно (2015). Постигната е една сума и се помножува со 20 
придонеси за пензија од 8.4 милиони франци, минималните придонеси се 480 
франци. Вообичаено непрофитабилно вработување нема обврски за плаќање на 
придонеси со услов најмалку 50% од придонесите пасивно се реализираат со 
работа за AHV е доброволно минимална годишна тарифа е 914 франци. Тие 
лица што стекнале возраст за пензионирање, но се уште се вработени, треба 
придонесите AHV, IV, EО да ги плаќаат, но не за невработено осигурување 
ALV. За пензионери кои се активни важи компензацијата за плаќање 1.400 
франци месечно или 16.800 франци годишно (2015). Секое лице осигурено 
прима за возраста на пензионирање една обична пензија од AHV, така што 
основните потреби се покриени. Износот на пензијата зависи од износот на 
придонесите и периодот. Ако недостасуваат неколку години што не се 
исплатени придонесите се пресметуваат со намалување на износот од пензијата. 
Во потполно периодичен придонес максималната месечна пензија со 
задолжителното осигурување изнесува 2.350 швајцарски франци, додека 
минималната месечна пензија изнесува 1.175 франци. Заедничката пензија на 
брачните парови изнесува 3.525 франци.41  

Во задолжителното осигурување во Швајцарија, односно во првиот столб постојат и 
недостатоци во осигурувањето. Активните лица во работен однос придонесуваат со 
исплата на давачки од плата за пополнување на фондот за исплата на пензиите на 
актуелните пензионери. Според анализите извршени во Швајцарија произлегува дека 
населението во Швајцарија има тендеција на пораст на старосната граница на 
пензионерите, така што бројот на пензионери се зголемува додека бројот на вработени 
кои придонесуваат за полнење на буџетот за пензии се намалува. Овој проблем можеме 
да го илустрираме со следниот пример на следната табела: 

 
Табела бр. 22 Одвивање на плаќањето на придонеси на вработените за исплата на     
                         пензиите 

Вработени Износ Пензија Година Број на 
вработени Износ Пензија 

А Б Ц 1948 8.5 Б 1 

А Б Ц 2000 2.5 Б 1 

А Б Ц 2048 ? Б ? 
 

Како што е прикажано на табелата бр. 20, гледаме дека во 1948 година за еден 
пензионер учествувале 8.5 вработени со придонеси за исплата на една пензија, во 2000 
година бројот на вработени се намалува и тоа доста драстично, 2.5 вработени 

                                                           
41 www.bfs.admin.ch 
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учествуваа со придонеси за исплата на една пензија, па затоа во иднина се појавува 
проблемот на исплата на пензии заради тоа што се намалува бројот на вработени што 
директно придонесуваат за полнење на буџетот за исплата на пензии. Заради овaа 
проблематика владата на Швајцарија мора да изнајде решение за излез од ситуацијата, 
инаку во иднина ќе се соочи со многу сериозен проблем во исплата на пензиите. 

4.3.2. Професионално животно осигурување (трудово) – втор столб 

Вториот столб на животното осигурување подразбира права и обврски. Главната 
обврска е во плаќањето на котација, каде што спаѓаат придобивките за пензионер или 
инвалид. Со првиот столб на животно осигурување не е доволно да се продолжи 
нормален живот во Швајцарија, затоа се појавува потреба да се осигура и вториот 
столб. Федералниот закон на Швајцарија за вториот столб влезе во сила во 1985 година, 
основата за ова се наоѓа во концептот на трите столбови која беше регистрирана во 
1972 година како задолжителна професионална придобивка. Затоа заедно со AHV и 
BVG можат да се покриваат после пензионирањето од 60-80% од платата. 
Професионалното осигурување се состои од два подстолбови и тоа: 

 BVG е задолжително осигурување на сите лица кои претходно имаат AHV/IV 
осигурување и имаат годишна бруто плата од 21.150 франци за 2014 година, која може 
да е со неограничен рок и ограничено за три месеци, прекувремено вработување после 
работното време не се покрива со осигурувањето. За самовработените, BVG е 
доброволна, но и за вработените со привремен работен однос. 

Вториот столб на животното осигурување BVG/PK (пензиска каса) се однесува само за 
тие лица што се во работен однос и што затекнале годишна плата од 21.150 франци. 
Ова осигурување се состои од следните компоненти: 

1. Компонента од ризик која опфаќа траен инвалидитет и смрт; 

2. Штедна компонента каде лицето треба да има повеќе од 25 години старост. 

 UVG подразбира незгода која може да се случи: незгода во работа и вон работа. 
Незгодата може да се дефинира како несреќа и болест. Ако незгодата се случила вон 
работа тоа се прифаќа како болест и се исплаќа 60% од утврдената сума до крај на 
животот на осигуреното лице со претходна констатација за неспособност за работа. 
Вториот случај се однесува на несреќен случај и во овој случај пензијата се плаќа 90% 
од утврдената сума, но условите за да се третира оваа незгода се:  

- настанот да се случил неочекувано, 

- невообичаено, 

- одеднаш, 

- предизвикан од надворешните фактори. 

Ако не се исполнуваат овие услови настанот се третира како болест. Според 
статистичките податоци во Швајцарија, 80% од случаите се утврдуваат како болест и 
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8% како несреќни случаи, додека 12% имаат проблеми од самото настанување и се 
финансираат со 90% од полната пензија. 

Исто така, и во вториот столб на животното осигурување се појавува проблем што ќе го 
образложиме подолу. Како што кажавме претходно, бројот на пензионери секоја година 
расте, бидејќи населението во Швајцарија оди кон стареење, односно просекот на 
животот на еден Швајцарец ги надминува осумдесетите години, а тоа значи дека 
потребата за зголемување на пензискиот буџет е неминовно, бидејќи вработените ќе се 
наоѓаат во неповолна состојба за покривање на пензискиот фонд. 

 

Табела бр. 23 Одвивањето на исплата на придонеси изразена во проценти 
Осигурен Буџет Осигурен Износ во %  

A → A 7.20% │ 

B → B 6.80% │ 

X → X ? ↓ 

Од табела бр.23 можеме да заклучиме дека вработениот во претходните години 
учествувал со 7.2% од неговите приходи, во другата година се намалувале до 6.8%, во 
наредните години сигурно процентот на одвоениот износ ќе биде помал, така што 
секоја година стрелката има можност да се движи подолу.  

4.3.3. Доброволно животно осигурување (приватно) – трет столб 

Третиот столб се базира на основа на трите столбови кои се дефинирани со 
Федералниот закон на Швајцарија во 1972 година. Се појавува како надополнување на 
недостатоците од првиот и вториот столб на животното осигурување. Како што знаеме, 
човекот после своето пензионирање, организираноста на животот се променува и тоа 
драстично, бидејќи додека бил на работа немал многу слободно време, но со 
пензионирањето слободното време се проширува, односно двојно се зголемува, бидејќи 
времето определено за работа додека бил вработен, сега после пензионирањето му 
останува слободно. Ова појава ќе се обидам да ја образложам со помош на следната 
слика: 
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Слика бр. 2  Разлика на слободно време на вработено лице и пензионер во 
Швајцарија 

 

 

Слика бр. 3 Животниот век на осигурено лице во Швајцарија 

 

Извор: сопствено размислување 

Како што можеме да видиме во горната слика станува јасно дека слободното време на 
пензионерите се зголемува од осум часа дневно на шеснаесет, но тоа има тенденција на 
пораст, бидејќи постарите лица ретко користат осум часа за спиење, така што од осум 
часа, два до три часа се додаваат на слободното време и се собираат 18 до 19 часа 
слободно време. Како што напоменавме дека со животното осигурување од првиот и 
вториот столб, осигуреното лице пензијата ја зема 60% од бруто платата додека бил на 
работа, со тоа се појавува проблем односно пензионираното лице со тој износ не е во 
можност да продолжи со понатамошен животен век, бидејќи примањата му се намалени 
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за 40% од платата што ја земал додека работел. Заради ова проблематика се појавува 
потреба, осигуреното лице да склучи договор за животно осигурување што ќе му служи 
за продолжување на нормален живот без никакви размислувања и проблеми за 
финансиските извори. 

Третиот столб му овозможува на осигуреното лице да ги надомести 40% што не ги има 
во првиот и вториот столб на осигурување, односно пензијата ќе ја зема 100% како што 
ја примал платата за време на работа. Животниот век во Швајцарија се предвидува 
околу 85 години старост, така што разликата од пензионирањето е 20 години, што 
претставува релативно долг период каде осигуреното лице има потреба за разновидни 
активности како што се: прошетка, зимовање, летовање, камповање и други видови 
активности, бидејќи тие тогаш имаат доволно слободно време. Слика бр.2 ни кажува 
дека осигуреното лице, односно пензионерот од 65 години до 70/75 години е прилично 
физички и психички здрав, додека од 70/75 години неговата здравствена состојба 
почнува да се влошува и тогаш тој има финансиска потреба за здравствено лекување и 
други дополнителни трошоци. Сите овие потреби осигуреното лице не може да ги 
обезбеди со осигурување преку првиот и вториот столб, затоа третиот столб може да ги 
покрие овие трошоци. Осигурените лица со право размислуваат и се одлучуваат да 
склучат договор за животно осигурување од третиот столб, впрочем третиот столб се 
појавува како дополнување на недостатоците од претходните два столбови. 

Третиот столб се дели на две компоненти и тоа:  

3-А Ова осигурување не само што овозможува лична и доброволна заштеда, државата 
овозможува стимулација на даночните обврски што подразбира колку се повисоки 
приносите на осигуреното лице, толку е и поголем ефектот на заштеда на даночните 
давачки на депозитите на пензискиот план. Секој жител на Швајцарија кој има AHV 
осигурување може да се осигурува со (3-А) осигурување во пензиски план. 
Сопружниците имаат право двајцата да плаќаат премија под услов да имаат примања 
или пензија од AHV. Федералниот совет на Швајцарија одлучил во прилог на даноците 
во 1985 година според правилникот за даночно намалување за придонесите во 
пензискиот план познато BVV3. Само вработените може да имаат намалување на 
даноците. Вработените и самовработените кои што имаат склучено договор за вториот 
столб можат до 6.768 франци (според податоци од 2015 година) да ги намалат даноците 
со (3-А) осигурување. За вработените без BVG има 20% намалување на плаќање даноци 
на пензија од AHV, но не повеќе од 33.840 франци. Ако осигуреното лице отвора 
неколку сметки за пензионирање за (3-А) осигурување не може намалувањето на 
даноци да ги надмине максималните законски ограничувања. Мажите на 65 години 
старост и жените на 64 години што сè уште се вработени, може да плаќаат (3-А) 
животно осигурување максимално уште 5 години во (3-А) столбот. 
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Услови за повлекување на средства од (3-А) фондот 
Повлекувањето на капиталот предвреме од фондовите (3-А) може да се оствари само на 
неколку посебни случаи. Во основа, случаите се исти како на готовите средства на 
личните придобивки од вториот столб. Причините за ваков чекор се: смрт и 
неспособност, напуштање на Швајцарија или напуштање на зона ЕФТА на ЕУ, како и 
во случај на самовработување. 

Инвестирање на средствата од фондот (3-А) 
Средствата акумулирани од (3-А) осигурување можат да се инвестираат во пензиски 
фондови, во банки и компании за осигурување. 

3-Б осигурување – претставува депозит и ги покрива сите шеми на приватните заштеди. 
Овој вид на осигурување опфаќа активности кои не се опфатени во првиот, вториот и 
(3-А) столбот. Можностите за инвестирање опфаќаат секакви видови на инвестиции на 
хартии од вредност, животно и имотно осигурување, делумно животно осигурување, 
законски и даночни олеснувања. Во столбот (3-Б) може да инвестираат сите оние лица 
кои живеат во Швајцарија. Лицата со AHV осигурување заштедуваат после 
пензионирањето со третиот столб и се општествено осигурани во потесна смисла, но се 
разликува со осигурувањето на приватна основа и доброволното осигурување. Третиот 
столб на животното осигурување е тесно поврзано со двата столбови, затоа што ја 
проширува диспозицијата на приватната база. 
 
Слика бр. 4 Односот помеѓу првиот, вториот и третиот столб во Швајцарија 

 
Извор: Vorsongeexperten.ch, 201542 

                                                           
42 www.bfs.admin.ch 
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При приноси од 28.200 франци (BVG-минимум) AHV пензијата покрива 33.3% на 
претходните приходи и SNB 27%. Колку се повисоки приносите пред пензионирање, 
толку поголема ќе биде празнината на приносите во стари години. 

Какво решение е третиот столбот? -Третиот се состои од (3-А) и (3-Б) подстолбови 
заедно. 

Подстолбот (3-А) е заради што законот предвидува поттикнување на приватни 
пензиски заштеди. (3-А) има одредени привилегии, стимулација на даноци и др. Ова не 
се однесува за (3-Б) осигурување, што е и причината зошто постојат ограничности во 
примената. Неограничноста на планот (3-Б) на пензиите овозможува да одлучат сите да 
направат подобро инвестирање на своите средства. 

Индивидуалните одредби на третиот столб имаат неколку предности: акумулација на 
богатство од страна на државата која е приоритет на проценка на даноците. Приватни 
одредби можат да се користат, исто така за заштита на ризикот на ограничена 
способност и смрт. Колку подолго се плаќа во третиот столб, толку повеќе е 
алумулиран капитал, не помалку заради ефектот на сложениот интерес. Затоа е 
препорачливо осигурувањето на третиот столб на млада возраст.  

 
4.4. Местото и улогата на компаниите за животно осигурување и нивното влијание      
       на целокупниот систем осигурување  

Компаниите за животно осигурување во Швајцарија претставуваат многу важен фактор 
врз одвивањето на системот на осигурување, бидејќи заземаат повеќе од триесет 
проценти од вкупното осигурување. Во продолжение наведени се податоци за бруто 
наплатените премии на компаниите за животното осигурување во Швајцарија, како и 
процентуалното учество во вкупниот систем на осигурување.  

 

Табела бр. 24 Бруто полисирана премија на животно и вкупно осигурување во       
                         Швајцарија (во швајцарски франци)43  

Година 
Бруто полисирана 

премија на животно 
осигурување 

Бруто полисирана 
премија на вкупно 

осигурување 

Удел на животното 
во вкупното 
осигурување 

2008 29.606.969.016 121.932.592.000 24.28% 
2009 29.420.122.417 114.359.460.000 25.72% 
2010 30.128.929.927 111.587.629.000 27.00% 
2011 30.561.841.576 107.633.905.000 28.39% 
2012 31.125.793.056 118.176.569.000 26.33% 
2013 32.665.348.097 123.275.689.000 26.49% 
2014 32.639.914.952 124.282.844.000 26.26% 

                                                           
43 www.finma.ch/de/dokumentaaion/finma-publikationen/berichte/versicherungsbericht/ 
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Графикон бр. 16  Односот помеѓу вкупното осигурување и животното осигурување 
во Швајцарија (во, 000 швајцарски франци) 

 

Како што можеме да утврдиме, вкупните премии на животното осигурување во 
Швајцарија за сите компании се движи од: 24.28% до 28.39%. Тоа значи дека 
приближно една третина од вкупниот пазар на осигурување во Швајцарија го зазема 
животното осигурување, што ни кажува дека животното осигурување претставува 
значаен фактор во процесот на одвивањето на осигурувањето воопшто. 

Подолу графички е прикажана бруто наплатената премија на животното осигурување 
на сите компании во системот на осигурување во Швајцарија. 

 
Графикон бр. 17  Вкупната премија на животно осигурување во Швајцарија (во, 

000 швајцарски франци) 
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Графикон бр. 18  Вкупната премија на животно осигурување во Швајцарија (во, 
000 швајцарски франци) 

 

Графикон бр. 19  Процентуално изразена вкупната премија на животното 
осигурување во системот на осигурување во Швајцарија 

 

Подолу се прикажани четирите компании за животно осигурување во Швајцарија, 
премиите се изразени во илјади швајцарски франци, како и процентуалното учество на 
премијата за животно осигурувње во целокупниот систем на осигурување на 
Швајцарија. 
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Графикон бр. 20  Вкупната премија на животно осигурување во проценти и во 
илјади франци на компанијата Свис Лајф во системот на 
осигурување во Швајцарија 

           

 
 

Графикон бр. 21  Вкупната премија на животно осигурување во проценти и во 
илјади франци на компанијата Генерали Версихерунг во 
системот на осигурување во Швајцарија 

 

  
 

 

 
 



Компаративни истражувања на животно осигурување  
– меѓу Република Македонија и Швајцарија 

 

Урим Алиу – магистерски труд 56 
 

Графикон бр. 22  Вкупната премија на животно осигурување во проценти и во 
илјади франци на компанијата Алианс Лебенсверсихерунг во 
системот на осигурување во Швајцарија 

 

 
 

 
Графикон бр. 23  Вкупната премија на животно осигурување во проценти и во 

илјади франци на компанијата Цирих Лебенсверсихерунг во 
системот на осигурување во Швајцарија 
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Графикон бр. 24  Бруто полисирана премија на четирите компании за животно 
осигурување во проценти од вкупното осигурувањe во 
Швајцарија 
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Глава 5  
СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШВАЈЦАРИЈА 

За да се изврши ефикасна споредбена анализа помеѓу животното осигурување во 
Македонија и Швајцарија мора да се имаат во предвид неколку параметри што го 
сочинуваат животното осигурување во двете земји. Основни параметри коишто се 
земени при анализата се бруто полисирана премија, број на склучени договори, број на 
исплатени бруто штети и акционерскиот капитал инвестиран од компаниите за животно 
осигурување. Постојат и други параметри, но во овој труд се споредени овие четри 
параметри со цел поефикасен резултат. Најупотребувани показатели за развојот на 
животното осигурување се степенот на густина на животното осигурување и степенот 
на пенетрација, но извршена е и корелациона и регресиона анализа помеѓу бруто 
полисираната премија, бруто домашниот производ и инфлација на трошоците за живот 
кои се подетално објаснети во продолжение на трудот. 

     

5.1. Број на склучени договори за животно осигурување во Република Македонија 
и Швајцарија 

Во овој дел од трудот ќе биде споредено животното осигурување помеѓу компаниите за 
осигурување во Република Македонија и Швајцарија. 

Графикон бр. 25  Разликата помеѓу бројот на склучени договори за животното 
осигурување во Македонија и Швајцарија 
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Графикон бр. 26  Хипотетичка разлика на број на осигурени лица за животно 
осигурување според  изедначен број на жители 

 

Графикон бр. 27 Бруто полисирана премија на животно осигурување во 
Македонија (во, 000 евра) 

 

Графикон бр. 28  Разлика на хипотетичка премија помеѓу животно осигурување во 
Mакедонија и Швајцарија, преведени во евра според курсот на 
еврото и франкот на НБРМ, според еднаков број на жители 
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Графикон бр. 29  Индекс на животно осигурување во Македонија 

 

Графикон бр. 30  Индекс на животно осигурување во Швајцарија 

 

Како показатели за мерење на концентрацијата на премијата на животното осигурување 
обично се користат степенот на густина на животното осигурување и степенот на 
пенетрација на животното осигурување. Степенот на густина на животното 
осигурување се пресметува како однос помеѓу бруто полисираната премија и бројот на 
жителите, додека степенот на пенетрација на животното осигурување се пресметува 
како однос помеѓу бруто полисираната премија и бруто домашниот производ. 
Графиконите што следат ни укажуваат за овие два показатели на животното 
осигурување и тоа посебно за Република Македонија и Швајцарија, потоа разликата 
помеѓу двете земји за животното осигурување за истите показатели изразени во 
проценти и соодносот помеѓу двете земји. 

Во Македонија за периодот од 2008 до 2014 година степенот на густина на животното 
осигурување се движи од 131,85 до 439,21 денари, што ни кажува дека секој жител во 
Република Македонија хипотетички плаќа 131,85 денари за бруто полисирана премија 
за животно осигурување во 2008 година. Степенот на пенетрација на животното 
осигурување се движи од 0.06% до 0.17% за период од 2008 до 2014 година, што значи 
дека 0.06% изнесува бруто полисираната премија на животното осигурување во 
споредба со бруто домашниот производ. 
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Во Швајцарија за периодот од 2008 до 2014 година степенот на густина на животното 
осигурување се движи од 3.844 до 3.962 франци, што ни кажува дека секој жител во 
Швајцарија хипотетички плаќа 3.844 франци за бруто полисирана премија за животно 
осигурување за 2008 година. Степенот на пенетрација на животното осигурување се 
движи од 4.96% до 5.08% за период од 2008 до 2014 година, што значи дека 4.96% 
изнесува бруто полисираната премија на животното осигурување во споредба со бруто 
домашниот производ.  

Графикон бр. 31 Степен на густина на животното осигурување во Македонија (во,     
                               000 денари) 

 

Графикон бр. 32 Степен на пенетрација на животното осигурување во Македонија 
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Графикон бр. 33  Степен на густина на животното осигурување во Швајцарија (во, 
000 франци) 

 

Графикон бр. 34 Степен на пенетрација на животното осигурување во Швајцарија 

 

Графикон бр. 35  Разлика помеѓу степенот на густина на животното осигурување 
во Македонија и Швајцарија (во евра) 
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Графикон бр.36  Разлика помеѓу степенот на густина на животното осигурување 
во Македонија и Швајцарија (во евра) 

 

Графикон бр. 37  Разлика помеѓу степенот на пенетрација на животното 
осигурување во Македонија и Швајцарија 

 

Графикон бр. 38  Разлика помеѓу степенот на пенетрација на животното 
осигурување во Македонија и Швајцарија 
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За да се изврши исправна компарација помеѓу густината на животното осигурување 
претходно треба да се конвертираат денарите и франците во евра. Во Македонија 
степенот на густината на животното осигурување се движи од 2.15 евра во 2008 година 
до 7.15 евра во 2014 година, во Швајцарија се движи од 2.569 евра во 2008 година до 
3.294 евра во 2014 година. Разликата е 1.195 пати во 2008 година повисока во 
Швајцарија, што ни кажува дека сме доста далеку во споредба со Швајцарија.  

Во Македонија степенот на пенетрација на животното осигурување се движи од 0.06% 
во 2008 година до 0.17% во 2014 година, во Швајцарија се движи од 4.96% во 2008 
година до 5.08% во 2014 година. Разликата е 82.67 пати во 2008 година и 29.88 пати во 
2014 година повисока во Швајцарија, што ни кажува дека сме доста далеку во споредба 
со Швајцарија. Степенот на пенетрација на животното осигурување во Македонија 
изнесува 0.01% од степенот на пенетрација на Швајцарија во 2008 година и 0.03% во 
2014 година. 

КОРЕЛАЦИОНА АНАЛИЗА ВО МАКЕДОНИЈА 

Табела бр. 25   Корелација помеѓу БПП, БДП и Индекс на трошоци за живот во 
Македонија 

 БПП БДП ИНФЛАЦИЈА 

БПП 1 0.99003948 -0.363181674 

БДП 0.99003948 1 -0.334660836 

ИНФЛАЦИЈА -0.363181674 -0.334660836 1 

 

КОРЕЛАЦИОНА АНАЛИЗА ВО ШВАЈЦАРИЈА 

Табела бр. 26   Корелација помеѓу БПП, БДП и Индекс на трошоци за живот во 
Швајцарија 

 БПП БДП ИНФЛАЦИЈА 

БПП 1 0.962090737 -0.409682533 

БДП 0.962090737 1 -0.362657742 

ИНФЛАЦИЈА -0.40968253 -0.36265774 1 

При изработка на корелационата анализа е користена EXCEL програмата. 

Корелационата анализа подразбира студирање на јаката врска, истовремено и правецот 
меѓу една зависна варијабла и една или повеќе други независни варијабли помеѓу нив. 
Коефициентот на корелација ја кажува јачината помеѓу две варијабли, колку е 
поблиску коефициентот до 1 толку поголема е врската меѓу нив. 
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Показателите на корелационата анализа се состојат од: 

 Коефициентот на корелација го покажува односот на две варијабли и ги има 
износите од -1 до 1 и покажува јака поврзаност или функционална врска меѓу 
две варијабли. Износите 0,0 покажуваат слаба корелациона врска, негативните 
износи покажуваат инвертен извештај, додека позитивните извештаи 
покажуваат директен однос. 

 Коефициент на детерминација е коефициент на корелација во квадрат и ги има 
износите од 0 до 1.  

 Коефициент на алијанса покажува колку посто се други фактори необјаснети 
што зависат од зависната варијабла. К=1-r2  

На крај се изведува  t–тестот за коефициент на корелација.   

Од горенаведените табели на корелациона анализа во двете земји забележуваме дека 
двете варијабли се во голема позитивна корелација. Тоа значи дека бруто полисираната 
премија на животното осигурување многу зависи од бруто домашниот производ, во 
Македонија изнесува 0.99, додека во Швајцарија 0.96, што ни кажува дека во двете 
земји бруто домашниот производ е доста значаен и претставува покрај другите 
фактори, основен фактор за зголемување и развивање на животното осигурување во 
Швајцарија, но посебно во Република Македонија каде што овој фактор е доста 
истакнат. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT BPP 
  /METHOD=ENTER BDP 
  /RESIDUALS DURBIN. 
 
Regression 
 
[DataSet0]  
 
Табела бр.27 Регресиона анализа помеѓу БПП и БДП во Македонија 
 

 
 
 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 BDPa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: BPP 
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 ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.193E11 1 3.193E11 247.247 .000a 

Residual 6.457E9 5 1.291E9   

Total 3.258E11 6    

a. Predictors: (Constant), BDP 

b. Dependent Variable: BPP 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .990a .980 .976 35937.32252 .980 247.247 1 5 .000 2.568 

a. Predictors: (Constant), BDP 

b. Dependent Variable: BPP 

                                                                     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2011369 161512.5

6   
-12.453 0 

BDP 0.005 0 0.99 15.724 0 

a. Dependent Variable: BPP 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 267436.0938 878718.1250 519273.0000 230693.71140 7 

Residual -42855.40625 44455.39844 .00000 32806.13700 7 

Std. Predicted Value -1.092 1.558 .000 1.000 7 

Std. Residual -1.193 1.237 .000 .913 7 
a. Dependent Variable: BPP 
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NEW FILE. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
REGRESSION  
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT BPP 
  /METHOD=ENTER BDP 
  /SCATTERPLOT=(BPP ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN. 
 
 
Regression 
 
[DataSet1]  
 
Табела бр.28  Регресиона анализа помеѓу БПП и БДП во Швајцарија 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 BDPa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: BPP 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .962a .926 .911 400129.60645 .926 62.221 1 5 .001 2.022 

a. Predictors: (Constant), BDP 

b. Dependent Variable: BPP 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.962E12 1 9.962E12 62.221 .001a 

Residual 8.005E11 5 1.601E11   

Total 1.076E13 6    

a. Predictors: (Constant), BDP 

b. Dependent Variable: BPP 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8839280.846 5037453.517  -1.755 .140 

BDP .065 .008 .962 7.888 .001 

a. Dependent Variable: BPP 

 
 

                                                                      Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 29030386.0000 32590862.0000 30878416.5714 1288528.06236 7 

Residual -485298.78125 551968.56250 .00000 365266.68563 7 

Std. Predicted Value -1.434 1.329 .000 1.000 7 

Std. Residual -1.213 1.379 .000 .913 7 

a. Dependent Variable: BPP 

 

При изработка на регресиониот модел е искористена SPSS програма. 

Регресионата анализа ја прикажува линеарната зависност на зависната променлива, во 
случајот БПП од независните променливи, во случајот БДП. Во регресиониот модел, 
врз основа на направената анализа на коефициенти се користи и константа С0. 

Формулата за регресионата анализа е: BPP= C0+ C1BDP+εO 

каде C0 и C1 се параметри кои се добиваат од корелационата анализа, а εO се 
вредностите на резидуалите од моделот.  

Во случајот ги имаме параметрите БПП – зависна променлива и БДП – независна 
променлива, во двата модели вклучена е константа или интерцептор во моделот. Во 
овој модел не е земен параметарот на инфлација како независна променлива, бидејќи 
неговиот степен на корелација е мал и негативен, а во исто време не е независен во 
однос на вклучената променлива БДП. 

Од припадните статистики на моделот за регресиона анализа на развојот на животното 
осигурување во Македонија може да се заклучи следното: Вредноста на F статистиката 
е доволно голема за да може да се прифати моделот како валиден. И веројатноста на F 
статистиката укажува на истиот заклучок. Durbin Watson статистиката е со вредност 
поголема од 2, што укажува на можна сериска корелација. Од анализата на резидуалите 
може да се заклучи дека средната вредност на резидуалите е нула, а стандардната 
девијација е блиска до 1, што укажува дека резидуалите се нормално распределени.  

Слични се вредностите и за моделот од Швајцарија. Вредноста на F статистиката е 
помала во однос на онаа кај претходниот модел, но доволно голема за моделот да биде 
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валиден. Durbin Watson статистиката е со вредност блиска до 2, што укажува на 
некорелирани резидуали. Тоа дополнително се утврдува и со анализата на резидуалите. 

Во понатамошната анализа ќе ја разгледаме структурата на акционерскиот капитал на 
компаниите за животно осигурување во Република Македонија и Швајцарија. 

 

Графикон бр. 39  Инвестиран капитал во акции на компаниите за животно 
осигурување во Македонија (во, 000 денари) 

 

Графикон бр. 40  Инвестиран капитал во акции на компаниите за животно 
осигурување во Македонија (во, 000 франци) 

 

Според статистичките податоци на Националното биро за осигурување на Република 
Македонија, бројот на склучените договори на животно осигурување на компаниите 
кои се лиценцирани од страна на Агенцијата за супервизија за осигурување, за вршење 
дејност за животно осигурување, Кроација живот, Винер живот, Граве живот, Уника 
живот и Кјуби живот за изминатите седум години е како што е прикажано во табела 
бр.27. Во истата табела прикажан е и бројот на склучени договори за животно 
осигурување во Швајцарија според статистичките податоци на Националното биро за 
осигурување во Швајцарија FINMA.  
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Табела бр. 29 Број на склучени договори за животно осигурување во Македонија и    
                         Швајцарија  

Година Македонија44 Швајцарија45 
2008 19.415 767.086 
2009 22.720 811.599 
2010 26.930 825.394 
2011 5.821 728.302 
2012 6.971 744.496 
2013 7.741 731.794 
2014 8.818 729.884 

 
Графикон бр. 41  Број на склучени договори за животно осигурување во     

Македонија и Швајцарија 

 

Графикон бр. 42  Хипотетичко животно осигурување според изедначен број на  
жители 

 

                                                           
44 АСО на Република Македонија, Финансиски извештаи 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 година. 
45 Eidgenossische Finanzmarktaufsicht FINMA, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 година. 
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За да се направи ефикасна анализа на компаративно истражување на животното 
осигурување меѓу двете земји на бруто полисираната премија, бројот на склучени 
договори, исплатените пријавени штети, како и акционерскиот капитал претходно 
неопходно треба да ги имаме статистичките податоци на пописот на население во 
Македонија и Швајцарија. Во Република Македонија извршен попис на население 
имаме во 2002 година, каде според статистичките податоци бројот на жители во 
Република Македонија изнесува 2.022.547 жители,46 додека во Швајцарија од 2008 
година имаме статистички податоци на бројот на жители и тоа: во 2008 се 7.701.856 
жители, 2009 се 7.785.806 жители, 2010 се 7.870.134 жители, 2011 се 7.954.662 жители, 
2012 се 8.039.060 жители, 2013 се 8.139.631 жители и во 2014 година се 8.237.666 
жители.47 Односот на број на жители во 2008 година изнесува 3,80 пати повеќе жители 
во Швајцарија, во 2009 година 3,85 пати, во 2010 година 3,89 пати, во 2011 година 3,93 
пати, во 2012 година 3,97 пати, во 2013 година 4,02 пати и во 2014 година 4,07 пати 
повеќе жители во Швајцарија. Според овие податоци бројот на лица кои склучиле 
договор за животно осигурување доста се разликува и тоа на пример во 2008 година 
соодносот е еден спрема 39,50, односно 39,50 поделено со 3,80 пати дава резултат 10,39 
што значи дека доколку хипотетички бројот на жители во двете земји биде изедначен, 
резултатот ќе биде еден спрема десет во полза на Швајцарија, што е подолу табеларно 
прикажано. 

 
Табела бр. 30 Разлика помеѓу бројот на лица кои склучиле договор за животно     
                         осигурување според изедначен број на жители во Македонија и      
                         Швајцарија 
Година МКД ШВ ШВ/МКД Жители Разлика Бр. дог. Жители Резултат 

2008 19.415 767.086 39.5 3.8 10.39 767.086 3.8 201.864 
2009 22.720 811.599 35.72 3.85 9.27 811.599 3.85 210.804 
2010 26.930 825.394 30.64 3.89 7.87 825.394 3.89 212.183 
2011 5.821 728.302 125.1 3.93 31.83 728.302 3.93 185.318 
2012 6.971 744.496 106.8 3.97 26.89 744.496 3.97 187.530 
2013 7.741 731.794 94.53 4.02 23.51 781.794 4.02 194.476 
2014 8.818 729.884 82.77 4.07 20.33 729.884 4.07 179.332 

 

5.1.1.  Просечна месечна бруто плата на осигурените на животно осигурување во    
Република Македонија и Швајцарија 

Во Република Македонија просечната месечна бруто плата закчлучно со Декември 2008 
година изнесува 28.318 денари, за 2009 година изнесува 30.611 денари, за 2010 изнесува 
31.435 денари,  за 2011 година изнесува 31.338 денари, за 2012 година изнесува 31.466 
денари, за 2013 година изнесува 31.498 денари и за 2014 година изнесува 32.741 

                                                           
46 Државен завод за статистика на Република Македонија. 
47 FSO ch www.bfs.admin.ch, извештаи за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 година. 

http://www.bfs.admin.ch/
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денари48. Можеме да забележиме дека во 2008 година имаме најниска просечна месечна 
бруто плата, а тоа се одразува на два фактори и тоа: поради воведување на бруто плата, 
односно хранарината и патните трошоци не биле опфатени во платата и другиот фактор 
е покачувањето на пет проценти во текот на наредните три години. 

Во Швајцарија просечна месечна плата заклучно со Декември 2006 година изнесува 
5.623 франци, за 2007 година изнесува 5.623 франци, за 2008 година изнесува 5.781 
франци, за 2009 година изнесува 5.781 франци, за 2010 година изнесува 5.929 франци, 
за 2011 година изнесува 5.929 франци, за 2012 година изнесува 6.118 франци, за 2013 
година изнесува 6.118 франци и за 2014 година изнесува 6.416 швајцарски франци.49 

За да се направи споредбена анализа на просечна месечна плата, претходно сме 
принудени да извршиме конвертирање на двете валути во евра,односно франците и 
денарите на просечната месечна бруто плата да ги претвориме во евра. Според курсната 
листа на НБРМ од изнесените извештаи за секоја година базирано на 31.12. за истиот 
месец, франците се конвертирани во денари па потоа во евра според курсот на 
соодветната година, додека за просечната месечна бруто плата во Македонија, денарите 
се конветирани според курсот на еврото за секоја година. 

Табела бр. 31 Просечна месечна бруто плата во Македонија50 
Година Денари Евра евро/денар 

2008 28.318 461.13 61.41 
2009 30.611 502.97 60.86 
2010 31.435 511.13 61.50 
2011 31.338 509.56 61.50 
2012 31.466 511.64 61.50 
2013 31.498 512.07 61.51 
2014 32.742 532.54 61.48 

Табела бр. 32 Просечна месечна бруто плата во Швајцарија51 
Година Франци Евра евро/денар франк/денар G/E 

2008 5.781 3863.41 61.41 41.04 0.668295 
2009 5.781 3885.97 60.86 40.91 0.672198 
2010 5.929 4752.84 61.50 49.30 0.801626 
2011 5.929 4877.20 61.50 50.59 0.822601 
2012 6.118 5064.10 61.50 50.91 0.827804 
2013 6.118 4990.08 61.51 50.17 0.815639 
2014 6.416 5333.79 61.48 51.11 0.831327 

                                                           
48 Државен завод за статистика на Република Македонија, финансиски извештај за 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 година. 
49 FSO Swisее 
50 Извештај за НБРМ курсна листа, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 година. 
51 Извештај за НБРМ курсна листа, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 година, FSO SWISEE 
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Од податоците коишто се наведени во табелите, посебно за просечната месечна бруто 
плата во Македонија и во Швајцарија, гледаме дека разликата во однос на просечните 
месечни бруто плати во двете земји е многу висока. Просекот за седум години од 2008 
до 2014 година од просечните месечни бруто плати во Македонија изнесува 505,86 
евра, додека во Швајцарија изнесува 4.538,19 евра. Во продолжение ќе се базираме 
според овие просечни плати за седум години (2008 до 2014 година) за поефикасна 
споредбена анализа. Разликата на овие две плати е 8,97. Тоа значи дека дека скоро 
девет пати е повисока просечната бруто плата во Швајцарија за овие години. Ако се 
земе во предвид дека основните потребни намирници на потрошувачите во двете земји 
се речиси еднакви, додека цените на прехрамбените производи што купувачот мора да 
ги има секој ден скоро се изедначени, можеме да заклучиме дека потенцијалните 
клиенти на животното осигурување не можат да си дозволат да склучуваат договор за 
животно осигурување. Месечните примања играат голема улога во одлучувањето за 
животно осигурување, но сепак во Македонија забележуваме пораст на животно 
осигурување и покрај ниските примања, тоа ни укажува дека нашите граѓани се почесто 
се заинтересирани за животно осигурување. 

5.1.2.  Интерес за склучување на договор за животно осигурување во Република 
Македонија и Швајцарија 

Сите знаеме дека највредното и најценето нешто што го поседуваме е нашиот 
единствен живот што го живееме. Но животот во себе сноси и ризици, особено во 
денешно време на глобализација каде во секој чекор се соочуваме со разноразни ризици 
од секакви размери. Затоа на некаков начин сме принудени нашиот живот да го 
осигуруваме, затоа што тоа го бараат условите за живеење на современиот живот. 
Оттука, произлегува и интересот за склучување на договор за животно осигурување 
заради избегнување или намалување на евентуалните несакани последици со кои се 
соочуваме скоро секој ден во нашето живеење. Во последно време секако интересот за 
животното осигурување е во пораст, бидејќи начинот на живеење е многу променет и 
тоа во негативна смисла, како што условите за живеење се подобруваат, сè потешко е 
да се обезбедат тие услови кои се многу сложени и недостапни. 

Споредбената анализа помеѓу интересот на потенцијалните клиенти за склучување на 
животно осигурување во Швајцарија и во Македонија доста се разликува, бидејќи 
животниот стандард во двете земји се разликува на неколку начини. Најпрво, животот 
во Швајцарија е регулиран на институционален начин, односно државата се грижи за 
сите потреби што ги бараат граѓаните за живеење во мир и спокојство. Граѓанинот е 
поврзан со институциите на системот, истите се грижат за сите потреби што се 
појавуваат во секоја фаза на животот, но претходно граѓаните треба да мислат и да 
обезбедат одреден износ на материјални средства и ги плаќаат во вид на премија, а за 
возврат ги добиваат сите услуги и потреби што се појавуваат за време на живеењето. 
Затоа интересот за склучување договор за животно осигурување е доста висок во 
Швајцарија. 
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Во Македонија интересот за животно осигурување не е на посакуваното ниво, но 
според статистичките податоци гледаме дека животното осигурување има нагорна 
линија, а тоа ни кажува дека нашите граѓани иако со високи економски проблеми, 
свесни се за потребата и нужноста на животното осигурување. Мораме да истакнеме 
дека животното осигурување во Република Македонија е прифатено и разбрано на 
правилен начин, како за придобивките, така и за сигурноста што ја овозможува 
животното осигурување. Дека има интерес за слкучување на договор за животно 
осигурување покажуваат и фактите за зголемување на посредниците во животното 
осигурување, застапниците и брокерите. 

 

5.2. Услови за склучување на договор за животно осигурување во Република 
Македонија и Швајцарија 

Во Република Македонија за разлика од Швајцарија условите за склучување на договор 
за животно осигурување не се на посакувано ниво, бидејќи недостасуваат некои 
елементи кои се потребни за исполнување на условите за животно осигурување. Како 
прво, на врвно место многу важен услов претставува слабата економска моќ на 
потенцијалните клиенти кои сакаат да си го осигураат својот живот, тие се запознаени 
со одредбите на животното осигурување, правата и обврските, имаат желба да го сторат 
тоа, но нивните приходи не им дозволуваат да склучуваат договор за животно 
осигурување, бидејќи приходите ги трошат за основни егзистенцијални потреби и не 
можат да одвојат минимална сума на средства за да ја плаќаат полисата за животно 
осигурување. Но, во последно време животното осигурување забележува пораст, иако 
се условите незадоволителни. Општите услови за склучување договор за животно 
осигурување во Швајцарија се одредуваат врз база на првиот и вториот столб на 
осигурување. Еден од условите е и покривањето на недостатоците на претходните два 
столбови, другиот услов е месечните примања на едно лице што ги има на располагање 
за плаќање на премијата на животното осигурување без да се појавуваат тешкотии. 
Секоја година се определува износот за осигурениот да може да склучи договор за 
животно осигурување, во 2014 година примањата биле 6.738 франци, додека во 2015 
година биле 6.768 франци. Овој износ државата го определува врз основа на неколку  
релевантни фактори како што се инфлација, купувачката моќ на потрошувачите и др. 
Животното осигурување, односно приватното осигурување во Швајцарија како што е 
наведено се состои од два подстолбови (3-А) и (3-Б). 

(3-А) осигурување е задолжително згрижување, каде инвестираните средства не можат 
да се враќаат до пензија, додека (3-Б) осигурување е слободно згрижување без лимит на 
премија, каде што осигурениот сам ја одредува премијата на плаќање и услов е 
минимум десет години да не ги повлекува инвестираните средства. 

Важно е да се каже дека во последните години во Македонија, компаниите за животно 
осигурување на граѓаните им овозможуваат приближно исти услови како што тоа го 
прават компаниите во Швајцарија. Но, најистакнатата разлика се однесува на износите 
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на осигурениот случај, но тоа се одредува според економската моќ на осигурените што 
ја плаќаат премијата за животно осигурување. 

 

5.3.  Поттикнување за склучување на животно осигурување во Република 
Македонија и Швајцарија 

Во Република Македонија, склучувањето на договор за животно осигурување 
првенствено се поттикнува од бројните неизвесности што го следат граѓанинот во 
секоја ситуација, било на работно место или вон работно место. Животот е преполн со 
неизвесности што доаѓаат од разни причини, несреќни случаи, сообраќајни незгоди или 
тоа да е од од разни здравствени болести. Многубројните ризици на нашите сопствени 
животи поттикнуваат и стимулираат склучување на договор за животно осигурување, 
за на некаков начин можните ризици да се избегнат или да се намалат на минимум 
доколку е тоа можно. Агентите како посредници за животно осигурување, исто така, 
поттикнуваат да се остварат поголем број на договори за животно осигурување, бидејќи 
тие располагаат со големо искуство во својата професија и претставуваат важен фактор 
во процесот на одлучување за склучување на договор, бидејќи знаат да ги убедат 
потенцијалните клиенти употребувајќи го својот авторитет, искуство, знаење и 
кредибилитет. Предноста на агентите е и во тоа дека тие одат на лице место кај 
клиентите или пак на места каде што им одговараат на клиентите, каде што се 
чуствуваат удобно и послободно ги изразуваат нивните предрасуди во врска со 
осигурувањето, каде што имаат доволно време за секакви прашања во врска со 
осигурувањето и имаат потполна доверба во агентите, бидејќи тие се познати за нив. 

Цената на чинење, исто така, е еден вид на поттикнување за прифаќање на животното 
осигурување, бидејќи различни компании за ист производ нудат различни цени и тоа 
влијае кај потенцијалните клиенти да се одлучат во прилог на соодветна компанија со 
пониски цени. Заслужува да се напомене и фактот дека компаниите за животно 
осигурување нудат производи за животно осигурување со цени според животниот 
стандард во Република Македонија, пример некоја компанија која што нуди животно 
осигурување во Швајцарија според тамошниот животен стандард, истата компанија 
преку филијала нуди животно осигурување според животниот стандард на Република 
Македонија. Тоа е причина или поттикнување на нашите граѓани да го реализираат 
животното осигурување, бидејќи цената на чинење одговара со месечните примања во 
Република Македонија. 

Во Швајцарија поттикнувањето за склучување договор за животно осигурување се 
разликува и тоа во повеќе аспекти, бидејќи животот на жителите на Швајцарија е 
поврзан со грижа на соодветни институции и се потпираат на институциите. И врз 
основа на тоа поттикнувањето на животно осигурување се разбира дека е поистакнато 
за разлика од Република Македонија каде сè уште добар дел од граѓаните живеат на 
принципите на традиционална организација. 
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5.4.  Причини за успешноста на компаниите за животно осигурување во 
Швајцарија 

Успешноста на компаниите за животно осигурување се должи на повеќе фактори. 
Најпрво, компаниите за животно осигурување својата дејност ја започнале скоро два 
века порано и тоа резултира со огромно искуство, напредок и успех во совладувањето 
на предизвиците и потребата за промена на нивните услуги и продажби. Друга причина 
која е многу важна е и системот на осигурување во Швајцарија кој е регулиран со закон 
од страна на државата и функционира беспрекорно, каде што одредена институција 
наречена ФИНМА формирана од страна на Министерството за финансии е одговорна и 
врши редовни контроли на компаниите за осигурување. Компаниите за осигурување се 
должни  да и доставуваат на ФИНМА годишни извештаи, но и детални извештаи, 
коишто потоа ФИНМА ги објавува јавно на својата официјалната веб страната каде 
што секој може да има увид на објавените податоци. Наредна причина за успешноста 
претставува и извонредната економска моќ на државата која е една од најбогатите земји 
во Европа и пошироко, со една стабилна валута, каде што повеќето светски земји 
своите средства ги инвестираат во швајцарските банки и други финансиски 
институции. Понатака, легислативата односно законите за системот на осигурување се 
базичната причина за успешноста, бидејќи договорните страни во животното 
осигурување и осигурувањето воопшто, строго се придржуваат на преземените обврски 
и ги исполнуваат обврските во договорениот рок на извршување. Ако евентуално се 
појавува одреден проблем, институциите на системот навремено реагираат на начин 
што ги упатуваат спорните страни да најдат соодветно решение, ако тоа не успева 
тогаш кон употреба на методолошките инструменти за решавање на одреден спор или 
проблем. Сето ова ни кажува дека добар дел од успешноста се должи на 
гореспоменатите причини, но другиот дел се однесува на одговорноста на самите 
компании за осигурување, кои се организирани на перфектен начин за извршување на 
функцијата што ја вршат. Можеме да ги наброиме неколку интерни причини за успехот 
на компаниите за осигурување: 

 Добрата финансиска состојба на компаниите за животно осигурување; 

 Топ менаџментот на компаниите и менаџерите на сектори и на филијали; 

 Организационата поставеност на компанијата; 

 Професионални вработени, брокери и агенти; 

 Почитување на етичките вредности од страна на вработените и менаџерите. 

Во случај да настане осигурениот случај компаниите навремено реагираат според 
правилата на договореното и ги извршуваат обврските без никакво одолговлекување.  
Една голема причина за успешноста на компаниите е и тоа дека повеќе компании 
својата дејност ја прошириле и во соседните земји и пошироко, што ги прави 
компаниите постабилни во однос на својот капитал. Исто така, друга причина е 
показателот дека бројот на вработени во Швајцарија е многу висок, односно мал 
процент на жители се невработени што е една причина дека потенцијалните клиенти го 
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исполнуваат главниот услов за склучување договор за животно осигурување и имаат 
финансиски средства за плаќање на премиите. Тоа ни кажува дека лицата кои се 
вработени ќе изразат желба да се обратат на компаниите за животно осигурување да 
склучат договор и на таков начин компаниите ќе ја зголемат бруто полисираната 
премија.   

5.4.1. Влијанието на месечните примања на населението за склучување на договор        
          за животно осигурување во Република Македонија и Швајцарија  

Месечните примања во Република Македонија, па и во Швајцарија претставуваат 
индикатор за моќта на осигурените на животно осигурување, колку тие се во можност 
да го прифатат тоа или пак да го избегнат животното осигурување. Месечните примања 
се значаен елемент за склучување договор за животно осигурување, бидејќи 
потенцијалните клиенти за животно осигурување во голема мера припаѓаат на таа 
класа, кои се вработени во државни институции или во приватни компании, што ни 
укажува на тоа дека издвојувањето на парични средства за исплата на полисата за 
животно осигурување зависи од месечните примања што ги имаат на располагање. 
Месечните примања се разликуваат во двете земји и тоа има една огромна разлика во 
делот на месечните примања. Како што знаеме, во Швајцарија месечните примања се 
на посакувано ниво, односно со таквите примања потенцијалните клиенти за животно 
осигурување можат да си дозволат да склучуваат договор за животно осигурување и 
тоа да не чуствуваат намалување на нивните финансии. Во Република Македонија, 
месечните примања не се на посакувано ниво, односно не дозволуваат за многу клиенти 
кои посакуваат да склучат договор за животно осигурување да го остварат тоа. Но, со 
оглед на сето тоа, и со оглед на добиените податоци од државните институции, како 
што се: АСО на Македонија, Биро за национално осигурување, можеме слободно да 
кажеме дека осигурувањето, посебно животното осигурување, полека оди кон заземање 
на вистинското место на целокупниот пазар на осигурување. Иако месечните примања 
се на пониско ниво во споредба со Швајцарија, сепак граѓаните на нашата земја 
изразуваат желба да имаат животно осигурување, бидејќи знаат за вредноста и 
сигурноста на животното осигурување. Граѓаните во Швајцарија се во голема предност 
во однос на месечните примања во однос на Република Македонија и скоро секој еден е 
во можност да има барем еден вид на животно осигурување.  

Нивниот економски систем е изграден на таков начин, каде на граѓаните им обезбедува 
удобност за живеење на солиден живот. Според статистичките показатели жителите на 
Швајцарија имаат поголем животен век, секако дека после пензионирање имаат 
поголема потреба да имаат финансиски средства за покривање на постпензиските 
денови. Тоа е една причина што во Швајцарија граѓаните масовно ги осигуруваат 
своите животи.      
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Заклучок 
Магистерскиот труд се однесува на животното осигурување, односно компаративна 
анализа на животното осигурување во Република Македонија и Швајцарија. Најпрво се 
прикажани релевантните податоци кои се неопходни за спроведување на 
компаративната анализа. Прикажано е движењето на животното осигурување по 
години од 2008 до 2014 година и тоа по број на склучени договори, износ на бруто 
полисирана премија со конвертирање на валутите на двете земји во евра за поефикасна 
споредбена анализа. Дадени се износи на акционерскиот капитал на компаниите за 
животно осигурување и бруто исплатените штети за секоја година посебно.  Исто така, 
извршени се релевантни анализи кои се употребуваат пошироко во светот за точност и 
прецизност на направената компаративна анализа, а тоа се однесува на корелационата и 
регресионата анализа. Податоците се прикажани табеларно и во графикони каде 
посоодветно е анализирано спроведувањето на животното осигурување. Од табелите и 
графиконите се забележува дека животното осигурување секоја година има пораст со 
достигнување на двоцифрена стапка, но во споредба со животното осигурување во 
Швајцарија резултатите ни кажуваат дека во Македонија е во помала бројка, истата е во 
ниво на земјите во регионот. Тоа што е позитивно за кажување е тенденцијата на 
пораст секоја година, пазарот на осигурување е ревидиран каде што компаниите за 
животно осигурување имаат поставено стратегиски цели, за што ни кажуваат и 
постигнатите резултати со лансирање на производи на осигурување прифатливи за 
потенцијалните клиенти на животното осигурување. 

Од извршените анализи на степенот на густина и степенот на пенетрација 
забележуваме дека постои огромна разлика помеѓу животното осигурување во 
Република Македонија и Швајцарија. Корелационата анализа на БПП со БДП во двете 
земји покажаа позитивна корелација со значително влијание на БДП врз БПП. 

Целта на овој труд е потврдување на поставените хипотези дека компаниите за животно 
осигурување тежнеат и вложуваат напори за постигнување или приближување на 
нивото на работење на дејноста животно осигурување на компаниите за осигурување во 
Швајцарија, како и ефективното и ефикасното извршување на обврските кои 
произлегуваат од склучувањето на договорот за животно осигурување. Воедно, се 
потврдуваат и другите хипотези дека со придржување на правилата, законите и 
обврските кои произлегуваат од двостраниот потпишан договор за животно 
осигурување може да се добие позитивен впечаток кај осигурените за понатамошно 
осигурување и зголемување на бројот на полисите. Како што е претходно кажано за 
поставената хипотеза, животното осигурување има пораст во последните години, но и 
тоа дека полека но сигурно животното осигурување се третира како вид на заштеда, 
нашите граѓани имаат доста потреба за заштеда, но и сигурност за идно време. 

Животното осигурување има повеќедимензионална улога и ги покрива повеќето ризици 
што можат да бидат со многу последици за тие што немаат полиси за животно 
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осигурување. Тоа што се издвојува и претставува главен елемент е двојната придобивка 
за осигурените, бидејќи осигурената сума може да се искористи веднаш по 
настанувањето на осигурениот случај, а тоа значи дека вреди да се има животно 
осигурување затоа што ги покрива наведените ризици во договорот, а другиот елемент 
е тоа што ако истекува договорот без остварување на осигурениот случај, осигурениот 
вложените средства ги добива целосно со додадена камата, што само по себе кажува за 
ефикасна заштеда. Воедно, животното осигурување влијае позитивно врз финансискиот 
сектор на начин што се инвестираат средствата на компаниите за животно осигурување 
на финансискиот пазар, што влијае на негово раздвижување и зајакнување. 

За зголемување на бруто полисираната премија на животното осигурување во 
Република Македонија, неопходно е во секој случај да се вложи уште поголем напор од 
страна на компаниите лиценцирани за таа дејност, употребувајќи соодветни методи за 
животното осигурување, потикнувајќи одредени лица кои можат да склучуваат договор 
за животно осигурување но од разни причини не го сториле тоа. Компаниите треба да 
ги разоткријат евентуалните причини и проблеми и потоа да објаснат на начин што 
потенцијалните клиенти да немаат ни најмал сомнеж, разбирајќи го животното 
осигурување на правилен начин како вид на заштеда и како придобивка, а не во 
негативна конотација.  

За развивање на животното осигурување на посакуваното ниво, секако битен елемент 
претставува и улогата на државата во ова сфера, бидејќи таа може да придонесе за 
создавање на позитивно расположение за прифаќање на животното осигурување од 
страна на граѓаните во Република Македонија. Државата може да интервенира 
позитивно врз животното осигурување и тоа во повеќе аспекти, како тоа го прави 
Швајцарија за своите граѓани, а тоа е воведување на даночно олеснување на 
осигурените, пример за купување на куќа, стан или деловен простор. 
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