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АПСТРАКТ 

Ако кажеме дека животното осигурување е специфична комбинација на осигурување и 
штедење, тогаш со сигурност може да потврдиме дека тоа е од исклучива важност за 
општеството и за самиот човек. Различностите во животното осигурување 
произлегуваат од потребата на луѓето (заеднички-индивидуално, долгорочно-
краткорочно, едноставно-комплексно, ризично-сигурно итн.) во определен период од 
животот да се осигураат себеси или своите најблиски. Потребите на осигурениците 
произлегуваат од самите нив, од окружувањето во кое делуваат или пак им се 
наметнати. Живеењето во свет на најголемите техничко-технолошки достигнувања и 
предизвиците на новите начини на живеење се предизвик на компаниите за животно 
осигурување.  

Дали ќе ја прифатат проактивноста во преструктуирањето на своето работење или ќе 
бидат само пасивни набљудувачи на современите демографски, социјални, 
технолошки, економски и политички трендови, ќе зависи од тоа дали сакаат да бидат 
профитабилни, лидери на пазарите и бренд на сигурност во перцепцијата на своите 
осигуреници. Трендот на раст на животното осигурување во Република Македонија ни 
дава за право да размислуваме за перспективите и можностите кои ги нудат 
современите трендови во животното осигурување како услов за раст на компаниите за 
осигурување за животно осигурување.  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: осигуреници, регулатива, иновативност и новитети.  
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ABSTRACT 

If we say that life insurance is a specific combination of insurance and savings, then we can 
surely confirm that it is of exceptional importance for the society and for the man himself. 
Variations in life insurance arise from the need of people (joint-individual, long term-short 
term, simple-complex, risk-reliably, etc.) to secure themselves or their relatives at a certain 
period of their lives. The needs of the insured persons are derived from themselves, from the 
environment in which they act or are imposed upon them. Living in the world of the greatest 
technical and technological advancements and the challenges of new ways of living are a 
challenge for life insurance companies. 

Whether they will accept proactivity in restructuring their operations or will be only passive 
observers of contemporary demographic, social, technological, economic and political trends, 
will depend on whether they want to be profitable, market leaders and a brand of security in 
the perception of their insured persons. The growth trend of life insurance in the Republic of 
Macedonia, gives us the right to think about the perspectives and opportunities offered by 
modern trends in life insurance as a condition for the growth of life insurance companies. 

KEY WORDS: Insured persons, Regulation, Innovation and novelties. 
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ВОВЕД 

Современиот човек се труди да биде во тренд, прилагодлив во средината во која 
опстојува, сигурен во намерите кои ги поставил, згрижен во семејните и општествените 
норми и обичаи. Сите овие предуслови современиот човек не го прават различен од 
човекот во минатото, различноста ја прават методите, техниките и пристапите кои ги 
носи определен временски период. Животното осигурување е поим за сигурност и 
долгорочност, вредности значајни за општеството и самиот човек. Развиеното 
осигурување на живот значи акумулација на огромни финансиски средства кои се 
долгорочни и кои поради тоа можат да се употребат за долгорочно финансирање на 
различни инвестиции, за урамнотежување на стоково-паричните односи и развој на 
производните сили.  

Големите парични акумулации допринесуваат животното осигурување да биде во 
интерес на општеството, бизнис заедницата и самите луѓе. Општеството за да осигура 
стабилност во голема мера влијае да животното осигурување биде регулирано, 
законски определено и контролирано од посебни тела. Бизнис заедницата е таа која во 
интерес на себе и на своите потрошувачи сака да оствари поголем профит со 
воведување на иновации, а со тоа влијаат во промените на општественото 
опкружување. Луѓето на крај се тие кои како потрошувачи или осигурени би сакале да 
бидат вклучени директно или индиректно во тие збиднувања. Оттука произлегува 
потребата од теоретско определување на значењето на животното осигурување како 
фактор кој ќе ни пружи палета на можности, разграничувајќи со традиционалното 
животно осигурување.  

Некои од трендовите во животното осигурување се неминовни процеси (техничко-
технолошки достигнувања, трендови во социјалните медиуми, смртност итн.), некои се 
процеси кои влечат корени од минатото (на пример, бејби бум генерацијата), додека 
трети се можности за унапредување (аквизиција). Затоа, за да се има пристап кој ќе ги 
земе во предвид сите фактори за раст на животното осигурување, мора да се има 
мултидисциплинарен однос со појавите кои влијаат на современото опкружување, а 
потоа и влијанието во рамките на животното осигурување. Република Македонија како 
ограничен и мал пазар ја нема можноста за да влијае на светките трендови, но ја има 
можноста многу побрзо да се прилагоди и да ги спроведе. Компаниите за осигурување 
за животно осигурување во Република Македонија имаат голема перспектива поради 
неразвиеноста на овој пазар и континуираното зголемување на националниот доход 
(како предуслов за развој на овој сектор), но би имале уште поголема перспектива 
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доколку предизвиците (трендовите) во животното осигурување ги земат во предвид во 
креирањето на политики, стратегии, производи.         

Содржинските разработки во овој магистерски труд се конципирани во четири поглавја 
кои последователно се надополнуваат и последното ја компарира, ја дава реалната 
слика и препораката за животното осигурување во Република Македонија.  

Првата глава, го разработува поимот и дефинирањето на животното осигурување. 
Важноста од дефинирањето на традиционалниот и современиот пристап на појмовно 
определување е клучно за понатамошно распознавање и причините за современите 
трендови во животното осигурување. Во првата глава ќе се објаснува и за значењето на 
животното осигурување за општеството и за самиот човек како предуслов за 
размислување дали треба или не да се биде во чекор со современите трендови. 
Определбата да се склучи една полиса за животно осигурување е определба да се 
намали ризичноста кај човекот, заедницата и општеството, а со тоа да се зголеми 
можноста за компанијата за осигурување, заедницата и општеството.  

Во втората глава, се разработени видовите на животни осигурувања според определени 
критериуми, како што се: начинот на склучување на договорот за осигурување; според 
бројот на лица опфатени со договорот; ризикот опфатен со осигурувањето; начинот на 
исплата на сума за осигурување; и според тоа кого обезбедува осигурувањето. Со оваа 
поделба се опфатени основните видови на животното осигурување, преку кои може 
наједноставно да се разбере техничкото и суштинското значење на животното 
осигурување.  

Преку третата глава, сакаме да го детерминираме животното осигурување преку 
факторите од кои најмногу зависи. Демографските карактеристики го даваат 
актуарскиот пристап во животното осигурување, но и важноста од постојано следење и 
прилагодување на таблиците за смртност. Значењето на овие фактори ја определува во 
голема мера цената на производот (премијата), но со тоа се земаат во предвид и голем 
број на дополнителни фактори кои квалитативно би значело добро осмислен и 
сегментиран производ во животното осигурување. Социјалните фактори сакајќи да 
влијаат позитивно, некогаш поради социјалните услови може погрешно да се 
протолкуваат, а во краен случај да станат вообичаена практика (лошите социјални 
услови-одбивност кон осигурување). Ваквата практика мора во најбрз можен рок да се 
анулира преку обуки, едукации, семинари и пошироки општествени дебати за да се 
влијае на позитивна социјалната перцепција на животното осигурување.  

Технолошките достигнувања го пратат осигурувањето од самиот почеток, ако кажеме 
дека со развојот на информатичката технологија во седумдесеттите и осумдесеттите 
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години од минатиот век, компаниите за осигурување за животно осигурување беа 
пионери во имплементирањето на овие технологии во насока на пресметки за 
ризичност и разни други статистички пресметки, во денешно време тоа не е случај. Во 
денешно време е тенденција да се применат новите начини на комуницирање и да се 
стават во функција на компаниите за животно осигурување. Економската важност на 
животното осигурување е големо, од акумулирање на средства, преку долгорочни 
пласмани, па сѐ до гаранции за долгорочна стабилност. Животното осигурување ќе го 
добие своето вистинско место во рамките на националните финансиски пазари само ако 
имаме добри компании за осигурување за животно осигурување и ако имаме добро 
дефинирани конкурентски односи помеѓу тие компании. Сите определби, сите 
горенаведени фактори не би постоеле ако немаме добро дефиниран политички систем, 
регулатива компатибилна со светките практики, но и супервизори кои ќе ги коригираат 
во секое време неправилностите на компаниите за животно осигурување.  

Во рамките на четвртата глава се разработени светските трендови, кои се групирани 
според важноста во две категории: макро и микро. Макроекономските трендови ги 
определуваат новите преструктуирања на светките пазари на најголемите компании за 
животно осигурување и тенденцијата да бидат сегде и секаде.  

Тука постои и можност за преструктуирање поради влез на нови пазари, влез на нови 
сегменти на пазарот или пак опкрупнување за поголема долгорочна стабилност. 
Глобализацијата ја изигра својата улога и во рамките на животното осигурување, па 
поради тоа прелевањата на ризичностите на глобално ниво значеше и меѓународна 
интервенција преку насоки, принципи или стандарди за работење на компаниите за 
животно осигурување. Наднационалните меѓународни институции освен што се 
арбитри на меѓународната сцена тие се и активни двигатели на политиките за животно 
осигурување.  

Во петтата глава ќе ја разгледаме реалната слика на животното осигурување во еден 
подолг временски период во Република Македонија преку параметрите од трета глава 
за да преку анализа на реалната ситуација имаме можност да направиме компаративна 
анализа со можностите кои може да ги има осигурителниот сектор за животно 
осигурување од макро и микро економските трендови. Во оваа глава ќе бидат 
направени неколку истражувања за ставовите на компаниите за осигурување за 
животно осигурување во Република Македонија во однос на трендови од четврта глава, 
и перцепција на овие трендови од страна на осигурениците.        

Од теоретските разработки како проблем на истражување се јавува потребата од: 
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• Дефинирање и разграничување на животното осигурување во современи услови 
на стопанисување; 

• Детерминирање на животното осигурување низ призмата на факторите кои 
најмногу влијаат на него; 

• Преглед на трендовите кои влијаеле или сѐ уште влијаат на работењето на 
компаниите за животно осигурување; и 

• Реална слика на животното осигурување во Република Македонија и неговиот 
раст преку можностите и перспективите на современите трендови. 

Целта на ова истражување е да се дефинираат, детерминираат и определат влијанијата 
на современите трендови како услови за раст на компаниите за животно осигурување и 
можноста и спремноста за имплементирање на овие трендови од страна на компаниите 
за животно осигурување во Република Македонија.   

Значењето и важноста кое го има животното осигурување врз општеството и кон луѓето 
(осигурениците) допринесува да се има студиозен и критичен пристап за влијанијата на 
современите трендови кои низ призмата на периодичност може да влијае во 
определбите за преструктуирање и прилагодување на компаниите за животно 
осигурување. Со овој магистерски труд сакаме да допринесеме кај мисловно-теоретско 
дополнување на ставовите кон современите трендови како услов за раст на компаниите 
за осигурување за животно осигурување. За таа цел произлезе општата хипотеза на овој 
труд која се однесува на тоа, дали современите трендови имаат влијание врз растот на 
компаниите за животно осигурување. Но со цел целосна разработка и одговор на вака 
поставената хипотеза, природно се наметна потребата за поставување на неколку 
помошни хипотези во функција на општата хипотеза. Помошните хипотези се: 

- Современиот пристап на дефинирање, поделба и определба на животното 
осигурување е начин на разбирање на современите трендови; 

- Детерминирањето на осигурувањето преку факторите кои имаат најголемо 
влијание е услов за разбирање на растот во компаниите за осигурување за животно 
осигурување; 

- Макро и микро економските трендови се фактори за раст и реалност на пазарот за 
животно осигурување; и 

- Реалната слика на пазарот за животно осигурување во Република Македонија ги 
дефинира перспективите за раст на компаниите за животно осигурување.  

За реализација на целта која сме ја поставиле при концепирање на овој труд, кој 
претставува актуелна тема недоволно обработена во нашето говорно подрачје, најчесто 
ќе се водиме со дискриптивниот метод кој е насочен кон искористување на резултатите 
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на научното спознавање, а тоа значи дека е насочена кон генерализација, кон 
пронаоѓање на битни и заеднички карактеристики на истоветни, односно сродни 
појави. При обработката ќе го користиме и индуктивниот метод преку кој посебните 
законитости и принципи ќе се обидеме да ги спознаеме посебните. Во разработките на 
трудов ќе користиме соодветна литература од познати експерти, научници и 
институции од областа на животното осигурување, како и дефиниции кои се 
коментираат, објаснуваат и дополнуваат. 

За појавите за кои нема официјални информации, а кои се важни за согледување на 
состојбите и тенденциите во областа на животното осигурување, квалитативно ќе 
анализираме, а исто така ќе го користиме и компаративниот метод со кој преку 
споредување на податоците се добиени посликовити претстави за предметот и целите 
кои се обработуваат. 

Воедно, овој труд ќе се темели на користење на кабинетски приод во истражувањето на 
оваа проблематика и ќе користиме емпириски податоци и показатели кои стручната 
литература ги познава. 

Одредени теренски истражувања, ќе направиме со користење на Интернет како медиум 
кој содржи голем број примарни и секундарни податоци и добивање на примарни 
податоци непосредно од главните институции кои се засегнати и опфатени со оваа 
проблематика. 

Прикажаните информации и податоци во овој труд ќе бидат чесно и коректно 
обработени и нема да се злоупотребувани бидејќи во предвид ќе бидат земени 
човечките права и принципи. 

Овој труд ќе го поттикне интересот за истражувачките активности и самиот ќе може да 
биде искористен за некои сродни истражувања во иднина. Нема да се користат 
заштитени податоци или да се копираат податоци од други слични истражувања. Лично 
и одговорно тврдам дека самостојно ќе го извршам истражувањето и ќе го изработам 
трудот. 
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1. ПОИМ И ДЕФИНИРАЊЕ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Животното осигурување во развиените земји зазема централно место во пазарот на 
осигурување. Кај најголемиот дел од развиените земји процентот на застапеност на 
животното осигурување е над 50%, додека во Република Македонија процентот на 
учество на животното осигурување во целокупното осигурување е околу 14,8%1. Тоа е 
специфичен вид на осигурување кое успешно ги комбинира осигурувањето и 
штедењето. Во суштина тоа претставува специфична финансиска дејност која е 
интересна не само за осигурениот и осигурителот туку и за стопанството во целина, а 
на тој начин и за целата општествена заедница2. Осигурувањето на живот претставува 
посебна класа на осигурување предвидена со член 5, точка 19 во Законот за супервизија 
на осигурување. Правната рамка за договорот за осигурување живот е дефинирана со 
Законот за облигационите односи, глава XXX оддел 3, отсек 1, делот кој се однесува на 
осигурување лица (член 998-1021, Сл. Весник на РМ, бр.18/2001). 

Осигурување на живот претставува доброволно приватно осигурување на лице со цел 
да се отстранат негативните последици од штетните настани, преку префрлување на 
ризикот (опасноста) на осигурителот. Договорот за осигурување живот му овозможува 
на лицето осигурено навреме да се погрижи за својата иднина и иднината на своето 
семејство. Осигурувањето на живот, пред сè служи за исполнување на човечките 
потреби за сигурност и денешните консументи стануваат сѐ повеќе свесни за тоа како 
сами мораат да се погрижат за својата финансиска сигурност и сигурноста на своите 
најмили. 

 

1.1. Појмовна определба на животното осигурување 

Осигурувањето на живот не може да спречи некој несакан несреќен настан да се случи, 
но ќе помогне кај последиците од таквиот несакан настан, доколку дојде до негово 
реализирање. Постојат разни класи на осигурување на живот: некои од нив покриваат 
само осигурување на живот додека други претставуваат комбинација меѓу штедење или 
вложување покрај осигурување на живот. 

                                            

1 Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 
2016 година 
2 Прирачник за подготвување стручен испит за вршење работи за застапување во осигурување, Агенција 
за супервизија на осигурување, Скопје 2010 год. 
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Осигурување на живот може да се договори во согласност со потребите на осигурениот 
и неговите финансиски можности при што може да се избере помеѓу многубројните 
опции кои се на располагање на потенцијалните потрошувачи. 

Осигурувањето на живот покрај тоа што обезбедува обесштетување во случај на 
настапување смрт исто така пружа осигурителна заштита и од намалена работна 
способност на осигурениот и на таа основа намалена заработувачка, поради процесот 
стареење. Значи осигурување живот на осигурениот му овозможува осигурителна 
заштита и од двата потенцијални ризици (опасности). Осигурувањето во случај на смрт 
им овозможува на наследниците (деца, преживеаниот сопружник) продолжување на 
нормалниот живот, без потреси кои ги носи со себе кога се случува смрт на главата на 
семејството. Осигурувањето во случај на доживување му овозможува на корисникот- 
осигурен со планско штедење (плаќање на премија привремено во мали износи додека 
му дозволуваат личните примања) да го отстрани или ублажи ризикот што со себе го 
носи долговечноста и обезбеди компензација на разликата во приходите (преку 
осигурување рента) до која редовно ги доведува пензионерите. 

Преку оваа димензија на осигурувањето на живот без сомнение добива карактер на 
составен дел на социјалното осигурување, кое има исти цели, но многу малку или ретко 
во целост се остварува поради недостаток на средства. Практично приватното, животно 
доброволно осигурување му служи како проширување на социјалното (законското-
задолжително) осигурување. Во земјите од развиениот индустриски свет 
карактеристично е стареењето на населението, а бројот на работно активни се помалку, 
поради што доведува до изострување на проблемот на социјалната заштита и 
згрижување, што ја наметнува потребата од изнаоѓање нови извори на финансирање. 
Тие извори се наоѓаат во приватното осигурување на живот. 

Покрај наведената социјална функција што ја има осигурувањето на живот во секоја 
национална економија, особено во развиените индустриски земји, има многу важна 
улога како извор на кредитирање на развојот. Тоа е разбирливо поради самиот факт 
што квалитетот на акумулираните средства во расположливите фондови од 
осигурување на живот, особено нивната долгорочност поради карактерот на овој вид 
осигурување (на 5, 10, 20, и повеќе години), претставуваат најквалитетна заштеда во 
општеството и најдолгорочна. Особено треба да се истакне фактот што таа е 
дисциплинирана, однапред определена, долгорочна и наменска. Полисата за 
осигурување на живот може да има улога на гаранција за заем, што им овозможува на 
осигурените олеснување во добивање на средства за разни претприемачки потфати. 
Заем, како институт, може да се одобри до висина на откупната вредност на полисата и 
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му овозможува на договорувачот на осигурувањето брзо и сигурно да ги добие 
средствата во непредвидливи ситуации и потреби. 

 

1.2. Дефинирање на животното осигурување 

Основната карактеристика на осигурување живот се состои во фактот што тоа 
претставува комбинација на осигурување од осигурливиот ризик и штедење. Со 
договорот за осигурување живот се дефинираат реципрочните обврски на договорните 
страни, договорувачот на осигурувањето да плаќа премија за осигурување, а 
осигурителот да ја исплати определената сума на пари по пат на примена на начелото 
на еквивалентност. Договорите за осигурување живот се повеќегодишни и се со точно 
утврдени права и обврски, со однапред познат или утврден износ и динамика на 
плаќање на премија за вкупното време на траење на осигурувањето. Со оглед на фактот 
што осигурувањето живот претставува функција од осигурување и штедење, тоа 
подразбира дека штедниот дел од премијата заедно со каматата во текот на траењето на 
осигурувањето се акумулира и се формира т.н. фонд на математичката резерва. Или 
овој фонд може да се дефинира и како состојба на средства кои се потребни за 
исполнување на идните обврски на осигурителот (осигурената сума), намалена за 
вредноста на идните обврски на договорувачите на осигурувањето (штедна премија). 

Неопходноста од создавање на фондот на математичката резерва произлегува од самата 
специфичност на осигурување живот. Имено, од функцијата штедење кај осигурување 
живот произлегува извесност на обврска од исплата на осигурената сума во случај на 
доживување на договорениот временски период. Со оглед на фактот што договорите 
кај осигурување живот се повеќегодишни, се наметнува потребата од издвојување на 
дел од премијата во форма на штедење, кој се издвојува и пренесува од година во 
година и заедно со каматата се формира математичка резерва со намена за исплата на 
осигурените суми по договорите кои истекуваат во соодветна година. 

Со Законот за супервизија на осигурувањето се предвидува посебна заштита на 
средствата од математичката резерва, при што тие мора да се евидентираат на посебна 
сметка и имаат посебна намена и не можат да бидат предмет на принудно извршување 
за обврските од другите класи на осигурување. 

Осигурувањето живот треба да се нагласи дека има двојна цел. Имено покрај 
осигурителната заштита, со која се обезбедува економска и социјална сигурност на 
осигурениот во согласност со индивидуалните потреби, особено е значајна функцијата 
на акумулација на капитал. 
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Не треба да се испушти од вид дека делот од премијата кај, осигурувањето живот, кој 
се издвојува како штедење, претставува односно има наменски, врзан и долгорочен 
карактер. Тоа впрочем произлегува од повеќегодишниот карактер на договорите за 
осигурување живот, чие траење се протега на повеќе години (вообичаено 10 години) и 
цел на штедење дефиниран преку осигурената сума. Оттука, произлегува дека 
штедењето по пат на осигурување живот претставува: дисциплинирана, континуирана, 
долгорочна и наменска постапка. 

Во оваа пригода треба да се наведе дека посебните правила на кои се базираат правните 
односи кај осигурување на лица, важат и кај осигурување живот. Како такви се: 

• осигурената сума претставува важен елемент на договорот и во исто време 
претставува и горна крајна граница на обврската на осигурителот; 

• не се применуваат правилата за над и под осигурување; 
• корисникот на осигурувањето има право да врши кумулирање по повеќе договори 

од осигурувањето; и 
• за склучените договори не се бара имотен интерес спрема предметот на 

осигурување, што подразбира дека договор за осигурување може да се склучи и за 
случај на смрт на трето лице. 

Современата пазарна економија, денес, во развиениот свет осигурувањето на живот го 
фаворизираат како стопански и социјално најбитен вид на осигурување, токму поради 
несомнено значителната акумулација на капитал. Повеќе од половината од вкупната 
премија на осигурување се премиите од осигурување на живот, износот којшто е 
основен фактот за економската сигурност на поединецот како член на семејството или 
деловен субјект. 

Кога се во прашање производите на осигурување на живот тие се денес, во поголема 
или помала мера, меѓусебно слични во сите економски развиени земји во светот. Ова е 
посебно изразено во Европа, каде со донесувањето на Директивата на Европската унија 
во осигурувањето на живот во 2002 година започна хармонизацијата на осигурувањето 
во оваа област. 

Најкратка и најдобра дефиниција за промовирање кај населението на животното 
осигурување е: гарантирана исплата на договорената осигурена сума зголемена за 
препишаната добивка, а во случај на смрт, договорената сума зголемена за дотогаш 
препишаната добивка се исплаќа на корисниците. 
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1.3. Значење на животното осигурување 

Осигурувањето, како еден од факторите на општествената репродукција, блиску е 
поврзано со општите стопански и општествени движења во секоја земја. Поради тоа, 
местото и улогата на осигурувањето воопшто, а посебно улогата на осигурувањето на 
живот не би била потполно осветлена доколку одредено внимание не би се посветило и 
на факторите кои го условуваат развојот на осигурувањето на живот. Но пред да ги 
определиме и детерминираме факторите на животното осигурување, мораме да ја 
знаеме важноста која го има овој вид на осигурување спрема општеството и спрема 
луѓето. Условеноста на значењето и факторите на животното осигурување 
претставуваат токму функциите на животното осигурување кои би биле со обратен 
редослед од функциите на осигурувањето [Функција на чување (заштита) на имотот на 
осигурениот; Функција на мобилизација (акумулација) на парични средства 
(финансиска функција); и Функција на подобрување на животните услови (социјална 
функција)]3. 

Големо е значењето на животното осигурување врз општеството поради акумулација на 
големи суми на средства кои преку техничката организација животното осигурување се 
пласираат на финансиските пазари во економиите. При осигурувањето на живот, 
социјалниот елемент особено е изразен во идејата и намената на овој вид на 
осигурување. Животното осигурување тежи кон покривање на идните потреби, т.е. има 
карактер на наменско штедење и одржување на животниот стандард тогаш кога 
способноста за заработувачка е намалена (во староста, при изнемоштеност, 
неспособност за работа итн.)4. Првите две функции се значајни за општеството во 
целина, а третата (т.е. првата) е од значење на самите луѓе и нивната потреба за 
осигурување на себе или своите блиски за што би биле обезбедени самите тие или 
нивните најблиски поради ризици кои би настанале врз нивниот телесен интегритет, а 
со тоа би го нарушиле нормалното функционирање на самите нив или нивните 
семејства.   

 

                                            

3 Р. Фотов и К. Фотова, Осигурување, Штип 2013. 
4 Б. Милошевиќ, Осигурување на имот и лица, Авторизирани предавања, Охрид, 2004. 
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1.3.1. Општествено значење на животното осигурување 

Самиот збор „осигурување“ (assurance, insurance, страхование) покрај своето 
економско, правно и техничко значење има и пошироко, општо значење. Тој означува 
поим на сигурност, доверба во нешто, заштита, обезбедување, гаранција и др. 

Осигурувањето е институција преку која се надоместува определена штета настаната во 
општеството, во неговото стопанство или кај луѓето, поради дејството на уништувачки 
природни сили и од несреќни случаи. 

Основен мотив на секое осигурување е желбата за економска заштита од ризик, 
односно потребата од економска заштита. Со осигурувањето се дава економска заштита 
на сите. Економските последици се отстрануваат или се ублажуваат кај лицата чиј имот 
е уништен или оштетен. На тој начин, настанатата штета се распределува на целата 
заедница. Идејата на осигурувањето е создавање на заедници на загрозени и 
распределба на штетата на сите учесници во тие заедници. 

Осигурувањето служи за заштита на осигурениот - целта на осигурувањето е да ја 
заштити материјалната положба на осигурениот, т.е. исплата на надомест на штета на 
лицето кое го осигурило својот имот или осигурената сума на лицето чиј дух и тело се 
во состојба при кои му се потребни средства за негов здравствен третман во насока на 
оздравување. 

Осигурувањето служи и за заштита на интересите на трети лица - осигурување на 
лицата кои без нивна вина можат да претрпат штета на сопствената личност или имотот 
при превоз во јавниот сообраќај или при вршење на некои многу опасни дејности. 

Осигурувањето има голема улога во стопанството на една земја. Поседува голем 
капитал доверен од осигурените, што преставува економска потреба на секое 
општество, но и надомест на причинети штети што на тој начин се отстранува застојот 
во производството. Капиталот на друштвата за осигурување може да се користи и како 
средства кои се пласираат на пазарите за хартии од вредност, што придонесува за развој 
на целокупниот финансиски систем на една држава. 
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2. ПОДЕЛБА И ВИДОВИ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Осигурувањето на живот треба да обезбеди голем број на можности и комбинации на 
осигурување така што секој граѓанин во тоа да го пронајде својот интерес и начин на 
задоволување на одредени потреби. Единствено на тој начин постои шанса за опфаќање 
на голем број на граѓани. 

Во зависност од критериумите според кои се врши поделбата, постојат различни 
видови на осигурување на живот: 

• според начинот на склучување на договорот за осигурување; 
• според бројот на лица кои се опфатени со договорот; 
• според ризикот опфатен со осигурувањето; 
• според начинот на исплата на осигурената сума; и 
• според тоа кого обезбедува осигурениот. 

 

2.1. Поделба според начинот на склучување на договорот за осигурување 

Спрема начинот на склучување на договорот за осигурување - осигурувањето на живот 
може да се склучи со лекарски преглед и без лекарски преглед. Кај животното 
осигурување каде имаме големи суми за осигурување, се практикува лекарски преглед. 
За утврдување на околностите за проценка на ризикот кај животно осигурување 
(осигурување во случај на смрт, осигурување во случај на доживување, мешовито 
осигурување) важен е лекарскиот преглед. Од тоа дали е извршен лекарскиот преглед 
пред склучување на договорот зависи и обврската за осигурување. 

Така да, ако кај осигурувањето за случај на смрт осигурениот случај настане во текот на 
првите 6 месеци од траењето на осигурувањето, а не е извршен лекарски преглед, 
осигурителот е должен да исплати 50% од осигурената сума. Доколку е извршен 
лекарки преглед во наведениот пример, осигурената сума се исплатува во целост, без 
разлика на тоа колку долго траело осигурувањето. 

 

 



 СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ УСЛОВ ЗА РАСТ 
НА КОМПАНИИТЕ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Јулија Бибовска 20 

 

 

2.2. Поделба според бројот на лица опфатени со договорот 

Според бројот на лица кои се опфатени со договорот - осигурувањето на живот се дели 
на индивидуално и групно. Индивидуалното осигурување се спроведува по пат на 
индивидуално односно со посебни договори за секој поединечен осигурен (на пример 
осигурување на поединци - осигуреник за случај на доживување на одредена старост).  

Додека групното осигурување на живот се однесува на членовите на разни стручни 
здруженија, културно - уметнички и спортски здруженија, други организации и 
друштва кај кои се спроведува со една заедничка полиса. 

Осигурителот не е обврзан да ја исплати сумата на осигурување, како кај 
индивидуалните така и кај групните животни осигурувања, ако смртта на осигурениот 
настапи поради: војни дејствија, извршување на смртна казна по судска пресуда, 
припрема, проба или извршување на кривично дело за кое е предвидено казна строг 
затвор или тешки казни, како и ако смртта на осигуреникот е злонамерно предизвикана 
од одреден корисник на осигурувањето. 

 

2.3. Поделба според ризикот опфатен со осигурувањето 

Според ризикот опфатен со осигурувањето - ризикот кој е опфатен кај животното 
осигурување е неизвесноста на траењето на човечкиот живот. Осигурен настан може да 
претставува смртта, доживување на одредена старост или истекување на одреден рок во 
кој може да настапи еден од наведените две околности. Во зависност од тоа од што е 
условена исплатата на осигурената сума, односно спрема ризикот опфатен со 
осигурувањето, осигурувањето на живот може да биде: 

А. Во случај на смрт; 
Б. Во случај на доживување; 
В. Мешовито осигурување; и 
Г. За утврден рок на исплата. 

А. Осигурување во случај на смрт - настанувањето на осигурениот случај кај овој вид 
на осигурување е моментот на смрт на осигуреното лице. Може и поинаку да се 
договори: смртта на осигуреното лице да претставува осигурен случај во време во кое 
се остварува (доживотно осигурување) или само тогаш кога се остварува во еден 
одреден период (привремено осигурување). 

Кај „доживотното осигурување“ најповеќе се остварува врз основа на актуарските 
принципи врз основа на елементот на штедење, па сигурно е дека наследниците или 
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другите корисници на осигурувањето по смртта на осигуреното лице ќе можат да ја 
наплатат сумата за осигурување. Кај таканареченото привремено осигурување, само 
ако осигурениот настан се оствари во одреден период, постои обврска на осигурителот. 
Ако во моментот на истекување на договорот за осигурување лицето е уште живо, 
обврските на осигурителот престануваат, а му остануваат примените премии. 

Б. Осигурување во случај на доживување - осигурениот ризик се реализира (настанува 
осигурениот случај) кога осигуреното лице ќе доживее определен број на години. 
Доколку во однапред предвидениот временски рок осигуреното лице е сè уште живо, 
осигурителот е должен да ја исплати осигурената сума. Овде целта на склучениот 
договор е обезбедување на осигуреникот во случај на старост. 

В. Мешовито осигурување - спојување на осигурувањето во случај на смрт со 
осигурувањето во случај на доживување. Осигурителот во секој случај е обврзан да ја 
исплати осигурената сума, било на одредените корисници, ако смртта на осигуреното 
лице настапила пред истекот на траењето на осигурувањето, или на осигуреното лице 
кога тоа го доживува договорниот рок. Ова осигурување е најпогоден вид осигурување 
затоа што со него осигурениот се обезбедува во случај на доживување, а и на своите 
наследници им ја обезбедува истата сума во случај на смрт.  

Г. Осигурување со утврден рок на исплата - кај овој вид на осигурување осигурителот 
се обврзува да ја исплати осигурената сума на осигурениот или на корисникот на 
осигурување во моментот на истекот на рокот кој е утврден во полисата. Ако 
осигуреното лице умре пред рокот утврден во полисата, осигурената сума ќе биде 
исплатена на неговите наследници, односно на другите одредени корисници, а 
обврската за плаќање на премијата за осигурување престанува. Ако осигуреното лице е 
живо во моментот на истекот на осигурувањето, тогаш осигурената сума се исплатува 
на самиот него или на другите корисници. 

 

2.4. Поделба според начинот на исплата на сума за осигурување 

Според начинот на исплата на осигурената сума - сумата може да биде исплатена 
целосно во еднократен износ на корисникот на полисата (капитално осигурување) или 
исплатена во вид на рента во текот на утврден временски период. 

Капиталното осигурување може да биде во случај на доживување (кога осигурениот го 
прима лично) и во случај на смрт (кои го примаат членовите на неговото семејство или 
другите лица запишани во договорот за осигурување). 
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Рентното осигурување може да биде лично (која осигурениот ја прима лично рентата) и 
рента на доживување, или во корист на трето лице, со која осигурениот сака да ги 
обезбеди членовите на своето семејство во случајна негова смрт. 

Според траењето на осигурувањето рентата може да биде доживотна (до крајот на 
животот на осигуреното лице) или привремена (ограничено на одреден временски 
период).  

Осигурителната рента, во однос на почетокот на добивање, може да биде непосредна и 
одложена. Непосредна рента почнува да тече одма во моментот на склучување на 
договорот за осигурување. Кај одложената рента нејзината исплата почнува покасно, 
односно кога од денот на склучување на договорот за осигурување до почетокот на 
примање на рентата ќе помине одреден временски период. Осигурувањето на 
непосредната рента соодветна е за постари лица кои располагаат со поголема готовина. 
Обратно, осигурувањето со одложена рента е соодветно за помлади лица кои немаат 
готовина, но кои имаат доволно редовни приходи. 

 

2.5. Поделба според тоа кого обезбедува осигурувањето  

Според тоа кого обезбедува осигурениот - осигурувањето се дели на лично 
осигурување и осигурување во корист на трети лица. 

Личното осигурување на живот е таков вид на осигурување според кое осигурениот 
при настапување на осигурениот случај лично ја прима осигурената сума (во случај на 
доживување на одредена старост, во случај на инвалидитет, губење на работна 
способност итн.) 

Кај осигурувањето во корист на трети лица осигурениот сака во случај на својата смрт, 
или во случај на губење на работната способност, да ги обезбеди членовите на своето 
семејство или некое друго лице кое договарачот на осигурување однапред го определил 
како корисник на осигурувањето. 

Кај животното осигурување во корист на трети лица се појавуваат три лица во 
договорот: договарач на осигурување, осигурител и корисник на осигурувањето кој 
секнува непосредно и самостојно право спрема осигурителот. 

Кај осигурувањето во случај на смрт или во случај на доживување, со реализација на 
осигурениот ризик настанува обврска на осигурителот да исплати на назначениот 
корисник на осигурување, осигурената сума. 
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3. ДЕТЕРМИНАНТИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ЖИВОТ 

Дефинирањето, определувањето, значењето на осигурувањето на живот не се доволни 
да ја определат улогата и местото на овој вид на осигурување во целокупниот 
општествен, економски и социјален аспект во една земја. Условеноста на 
осигурувањето на живот од определени фактори ја утврдува причината за раст или пад, 
развој или стагнирање на осигурувањето на живот во една економија.  

Спецификите на осигурувањето на живот допринесоа да ги групираме факторите од 
кои е условен неговиот раст и развој во пет групи: демографски, социјални, 
технолошки, економски и политички. Ваквата распределба на факторите ни дава една 
поопширна слика на тоа кои влијанија го условуваат развојот на осигурувањето на 
живот, но и кои фактори би се искористиле за појдовна точка за планирање на 
стратегии за раст, искористувајќи ги предизвиците (трендовите) на денешното 
современо окружување.   

 

3.1. Демографски 

Демографските фактори се можеби и најбитните фактори при определување на 
важноста и растот на осигурувањето на живот. Вака поставената важност е поради два 
сегменти кои во продолжение ќе бидат разработени, а за кои со сигурност би кажале 
дека не би постоело и осигурувањето на живот, тоа се раѓањето и смртноста. Првото 
како фактор е битен за потенцијалот и перспективата на животното осигурување, а 
вториот е фактор за ризик без кој не би постоело осигурувањето на живот. Затоа во 
продолжение ќе ги разработиме овие два сегменти кои го условуваат растот на 
осигурувањето на живот, но и се услов за запознавање на општествените опкружувања 
кои сами по себе се со свои специфики. На почетокот ќе се запознаеме со смртноста, 
која како ризик фактор е суштинска во техничката специфичност на животното 
осигурување.   

    

3.1.1. Смртност 

Компаниите за осигурување ризикот за смртност го пресметуваат преку т.н. таблици на 
смртност. Тие се изработуваат посебно за машкиот, посебно за женскиот пол на 
осигуреници. Таблиците на смртност го даваат само статистичкиот ризик за смртност 
определен голем статистички примерок. За секој осигурен, покрај пресметката на 
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ризикот за смртност со користење на таблица за смртност, потребно е да се добијат 
податоци и за други фактори кои влијаат на искуството за смртност. Во табела 1 се 
дадени овие фактори5. 

 Табела 1: Фактори кои влијаат на смртноста 
Смртност Расте со зголемување на староста 
Пол Жените живеат повеќе од мажите 
Пушач/Непушач Пушачите се поризична група 
Начин на продажба Вработените повеќе внимаваат при 

продажба на осигурувањето од 
посредниците 

Таргет група Администрација-физички работници 
Тип на договор Доживотно осигурување – привремено 

осигурување 
Степен на преземање на ризик  Построго – пониска смртност 
Траење на почетокот на 
осигурувањето 

Помала смртност во првите години 

Компаниите за осигурување кои работаата во разни земји во светот изработуваат 
таблици на смртност за земјата која работат или ако една компанија има свои 
осигурителни филијали во повеќе различни земји, таа мора да користи посебни таблици 
на смртност за секоја земја поединечно6. 

Анализите на таблиците за смртност може да се донесат неколку заклучоци: смртноста 
непосредно по раѓањето е висока, смртноста опаѓа после првите неколку години на 
животот, Локален максимум функцијата на смртност има во периодот од 20-25 години, 
поради смрт од несреќи кои се случуваат во тој период од животот, после педесеттата 
година од животот смртноста нагло расте и достигнува максимум околу 75 година 
старост и за повисоката старост, смртноста е намалена бидејќи веројатноста да се 
доживее длабока старост е мала.  

 

3.1.2. Бејби бум генерација 

Бејби бум период е демографски фактор на зголемен процент на раѓања во дадена 
средина7. Бејби бум периодите се демографски феномен кој е доста важен за 
осигурувањето на живот. Бејби бум периодите во светски рамки се проследени со 

                                            

5 Прирачник за подготвување на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи, АСО, 
2010, стр. 139.  
6 Ibid 
7 Reher, David S. Baby Booms, Busts, and Population Ageing in the Developed World.. Population Studies. vol. 
69: pp. S57-S68. 
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определени карактеристики. Овие периоди настануваат после војни или во период на 
долгодишна благосостојба. Вакви периоди во светски рамки имаме после Втората 
светска војна и периодот на осумдесеттите години од минатиот век. Периодите на бејби 
бум се проследени и со т.н. бејби бум генерации кои имаат свои карактеристики или 
специфики8. За осигурувањето на живот овие периоди и генерации се доста значајни за 
да може да се таргетираат и детерминираат токму овие специфики за да може да се 
планираат стратегии за поединечни видови осигурување на живот кои ќе бидат 
фокусирани токму во насока на задоволување на овие таргет групи. Од периодот на 
Втората светска војна до денес се детерминирани четири групи на бејби бум генерации 
кои имаат свои специфики. Прва бејби бум генерација од 1945 до 1960 година која 
почнува да се дигитализира, очекуваат приспособени маркетиншки активности, не 
толку многу лојални кон брендови и зависни од телевизија. Втора генерација т.е. 
Генерација Х, од 1961 до 1980 година, се карактеризира со употреба на дигитална 
паметна технологија, слободен избор на убедување и скептичност кон брендови. Трета 
генерација, т.е. Генерација Y, од 1981 до 2000 година, секогаш „уклучени“ и 
конектирани, практични вредности, верни на брендовите, купувања online. И 
Генерација Z, 2001 година до денес, дигиталното е поврзано со нив, цврста поврзаност 
со социјалните/мобилни медиуми и клучни се социјалните мрежи9.  

    

3.2. Социјални 

Социјалните фактори сами по себе се условени од средината во која се живее, навиките 
и обичаите на населението во определено подрачје, интеракциите помеѓу луѓе/луѓе, 
луѓе/институции, институции/институции итн. Дали ќе придонесе да се измени, 
промени или прифати некое општествено случување, во нашиот случај осигурувањето 
на живот, голема улога имаат социјалните фактори кои како непишани правила се 
оправдувања за постапките на индивидуите во едно општество. 

 

3.2.1. Навики и обичаи 

Навики и обичаи се индивидуални особини на одредени групи на население коишто се 
формирани со текот на времето. Настанува традиција и се пренесува од една на друга 
                                            

8 "Baby Boom - Birthrates Since World War II - Growth through Natural Increase: Births - Growth of U.S. 
Population - People - USA - North America: tubal ligation, adult baby, birth control, security system, million 
baby". www.countriesquest.com. Пристапено: 2017-06-14. 
9 Insurance trends and growth opportunities for Poland, Sopot annual conference, McKinsey & Company, May 
7th 2015 
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генерација - добивајќи при тоа својство на материјално објективен фактор. Навиката за 
осигурувањето повеќе се негува кај оние нации кои порано тргнале по патот на 
индустрискиот развој. Имајќи во вид дека навиките се релативно тешко и бавно 
менливи, еднаш формирани навики и обичаи делуваат секогаш скоро во ист правец, 
дури и во изменети општествено-економски услови10. 

 

3.2.2. Склоност кон осигурување на живот 

Постојат разни субјективни мотиви и цели кои одредуваат дали ќе се примени 
осигурувањето на живот, и за која сума. Склоноста кон осигурување на живот е 
предодредена од разни демографски фактори, како што се: старосната структура, 
образованието, писменоста на населението и негова социјална структура - кои 
претставуваат значајни субјективни елементи и кои се различен интензитет делуваат на 
склоноста кон осигурување на живот. По правило, поголемо семејство, со оглед на 
можноста за заедничко користење на исти средства во семејството, најмногу се 
ориентирани кон осигурување на живот11. 

 

3.3. Технолошки 

Ако во деведесеттите години се говореше дека доколку незнаеш да користиш компјутер 
до 2000 година ќе бидеш неписмен, денес „неписменоста“ се мери во употребата на 
новите технолошки достигнувања, како од страна на претпријатијата, така и од страна 
на луѓето. Технолошкиот развој во последните децении е огромен предизвик за секој во 
општеството, но е и компаративна предност на тој што ќе примени, имплементира или 
пронајде, нови технолошки достигнувања. Технолошкиот напредок во минатиот век 
допринесе определени науки, дејности и компании молскавично да се издигнат на 
тронот на општествените збиднувања (информатиката, информатичките технологии, 
софтверските компании итн.). Но тоа доведе и останатите потрадиционални дејности да 
ја искористат таа можност, како што е дејноста осигурување, финансии, банкарство 
итн. Осигурителниот сектор, а со тоа и компаниите за животно осигурување го 
олеснија начинот на пресметки т.е. техничкиот дел на осигурувањето, финансискиот 
дел - сметководствените евиденции, склучувањето на договори, исплатата на штети 

                                            

10 Прирачник за подготвување на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи, АСО, 
2010, стр. 138. 
11 Ibid 
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итн. со примена но лесни ИТ решенија со кои на брз начин ефективно и ефикасно ќе се 
процесираат осигурителните работи во една компанија.   

 

3.3.1. ИТ технологија 

Пост индустриското општество т.е. информатичкото општество во кое живееме е 
резултат на пребродување на бариерите, просторни, временски и комуникациски со цел 
олеснување на начинот на живеење на луѓето. Информатичките технологии го олеснија 
начинот на живеење и на компаниите кои станаа по експедитивни и во насока на 
приближување до потребите на новите генерации. Во рамките на компаниите за 
животно осигурување ИТ технологиите се искористија за формирање на бази на 
податоци (полиси), трансфери на средства (резервни фондови, инвестиции и вложувања 
на берзи), пресметковни и корективни процеси на веројатности за смрт, доживувања, 
несреќи итн. па сѐ до решавања на комплексни природни и општествени феномени 
(војни, болести, природни непогоди итн.) со цел превенирање и реагирање со цел да се 
понуди или реагира на ново создадените услови во дадена средина, од аспект на 
осигурувањето на живот.     

  

3.3.2. Безжична технологија 

Пребродувањето на препреките во однос на достапноста на информациите, излегување 
во пресрет на новите генерации (Y и Z) е услов да се применуваат безжичните 
технологии ако се сака да се биде во тренд со современите збиднувања. Достапноста до 
информации придонесува новите осигуреници да бараат нови, подобрени или 
прилагодени услови според нивните индивидуални потреби. Доколку сакаат да склучат 
договор за осигурување за живот не се приморани да отпатуваат неколку километри до 
најблиската филијала и претставник за да го направат тоа, или да чекаат со денови 
понуда за животно осигурување за него и целото негово семејство. Дали ќе го направи 
тоа тој или некој во негово име ќе зависи од неговата потврда за идентитет 
(електронски сертификат, електронски потпис, електронски токен) за да може да ја 
изврши посакуваната цел. Премостувањето на овие бариери е од корист и на 
дистрибутивните мрежи (посредници и застапници) кои со определени сертифицирани 
безжични пристапи би можеле од каде сакаат или кога сакаат да изготват или склучат 
полиса за животно осигурување, што го прави лесен начинот на ефектуирање на 
полисите. 
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3.4. Економски 

3.4.1. Висина на националниот доход 

Висината на расположливите плати на вработените, односно населението во 
економската литература се смета за релевантна детерминанта за осигурување на 
животот. Како што се знае, помеѓу висината на националниот доход и степенот на 
развиеност на осигурувањето постои многу висок позитивен степен на корелација кај 
сите разгледувани земји. Колку што е земјата на повисок степен на економска 
развиеност, по правило и осигурувањето на живот е поразвиено. 

Поранешните размислувања и анализи на податоци за динамиката на развојот на 
осигурувањето и движењето на националниот доход, укажуваат дека зголемувањето на 
граничната склоност кај штедењето е понагласено во однос на зголемувањето на 
граничната склоност кај потрошувачката. Ова тврдење има свое релативно значење, со 
оглед дека склоноста кај штедењето т.е. осигурувањето на живот зависи и од фактори 
од друга природа, како што се: монетарната стабилност, организацијата на механизмот 
на осигурување итн. 

Граничната склоност на осигурување и во земјите во развој е висока, а емпириската 
анализа покажува дека осигурувањето на живот расте во овие земји побрзо од 
националниот доход. Главна детерминирачка околност на земјите во развој е ниското 
ниво на индивидуалните плати, но не може да се каже дека во такви неразвиени 
стопанства е невозможно да се формира штедење и во домаќинствата со низок личен 
доход. Притоа треба да се има предвид дека штедењето преку осигурувањето и 
пензискиот фонд е од значителен интерес за земјите во развој. 

Иако е многу тешко да се квантифицираат овие ставови, сепак е сосема логично да се 
претпостави дека, набљудувано преку призмата на националниот доход и животниот 
стандард, во нашата земја постои голема потенцијална можност за еден константно 
забрзан развој на осигурувањето12. 

 

3.4.2. Монетарна стабилност 

Поради природата на животното осигурување и компонентата на штедење која е 
неминовна во техничката основа на овој вид на осигурување, може со сигурност да 

                                            

12 Ibid 
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тврдиме дека стабилноста на паричните текови долгорочно е фактор без кој не можеме 
да размислуваме дали ќе го купиме овој вид на осигурување или не. Поради 
акумулацијата на голема сума на пари, долгорочно, валутата мора на долг временски 
период да биде во состојба на релативно иста куповна сила. Доколку настанат промени 
во надолна линија на куповната сила на парите, тоа доведува до дестимулирање на 
штедењето т.е. директен удар на осигурувањето на живот. 

Развојот на осигурувањето на живот во основа зависи од стабилноста н вредноста на 
парите. Доколку премисата на животното осигурување е долгорочна заштита и 
штедење на осигурените, не смее да се занемари монетарната стабилност како услов за 
сигурност на акумулираните средства на осигурените кои сакат да бидат сигурни дека 
нивните пари се безбедни и сигурни на долг рок. 

Досегашните искуства во индустриски развиените земји покажуваат една без малку 
спротивставеност: во земјите со хроничен инфлаторен притисок, најголема потреба 
била потребата на штедење. Негативното дејство на инфлацијата со своите специфични 
карактеристики во голема мера е присутно и во земјите во развој. Заради тоа овие земји 
вложуваат големи напори за отстранување или барем ублажување на штетните дејства 
на инфлацијата. Негативното дејство на инфлацијата ги погодува, пред сѐ, осигурените 
со нивното осигурување на живот и компаниите за осигурување. Може да се каже дека 
инфлацијата разурнувачки делува на осигурувањето на живот, и дека во такви услови 
осигурувањето може и да ја изгуби својата смисла.   

Поради тоа што е парична дејност која прибира големи парични средства и ги чува во 
подол период, таа е во непосреден удар на инфлацијата. Поради тоа што осигурувањето 
на живот спаѓа во услужни дејности, за кои е карактеристично големото учество на 
работна сила, и во таа насока имаме влијание на инфлацијата за разлика на другите 
дејности. Во услови на изразени нестабилности на домашната валута изненадува 
резултатот дека осигурувањето на живот од година во година имаше позитивен тренд. 
Тоа може да биде резултат и на ниското ниво на животно осигурување, но и 
долгорочната монетарна стабилност што се протежира од 2002 година па навака 
допринесува да инфлаторните години (иако контролирани) да имаат мало влијание врз 
растот на животното осигурување во Република Македонија.  

Доколку би се отстраниле или намалиле определени по тешкотии коишто негативно 
влијаат на развојот на осигурувањето на живот, се смета дека може многу да се 
постигне во динамичкиот развој на една национална економија.   
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3.4.3. Развој на осигурителниот пазар 

На осигурувањето на живот многу зависи и од развојот на осигурителниот пазар во 
целина. Институционално мора да ги поседува основните услови за фер, стабилни и 
здрави услови за работење, како на компаниите за неживотно така и на компаниите за 
животно осигурување. Развојот на осигурителниот пазар зависи од сите учесници во тој 
пазар: супервизорски тела, компании за осигурување и осигурени. Учесниците се 
двигатели на политиките, а политиките се двигатели на процесот на здрави, ефективни 
и стабилни пазари на осигурување.  

Доколку сите овие учесници не ја насочат својата енергија кон долгорочната 
стабилност, стабилноста на коорпоратиното работење и транспарентноста и 
достапноста до информациите за своите пари кои ги вложиле во осигурувањето на 
живот, тогаш би дошло до дисфункционалност на самиот систем и би се загрозила 
долгорочната стабилност на пазарот за животно осигурување. Загрозувањето и 
недовербата во учесниците на пазарот може да доведе до целосно загрозување на 
системот за осигурување. Поради овие причини, веќе последните децении се обрнува 
големо внимание на меѓународно ниво, со цел да се постави рамка за делување на сите 
учесници во рамките на пазарот за осигурување, токму за да не дојде до загрозување и 
намалување на довербата на овој систем кој значително придонесува во стабилноста на 
целокупниот финансиски систем.  

Супервизорските тела ја имаат улогата да креираат и спроведуваат правила и процес во 
осигурувањето, но и да бидат коректор на несоодветни и загрозувачки дејствија кои би 
го нарушиле системот на осигурување во една држава. Од друга страна, компаниите за 
осигурување за осигурување живот се главните двигатели на овој вид на осигурување и 
треба да ги почитуваат правилата и прописите од супервизорските тела, но и да ги 
следат потребите на осигурените, за да понудат производи за животно осигурување кои 
ќе бидат примамливи и конкурентни. Компаниите за осигурување за животно 
осигурување треба да ангажираат и лица кои соодветно и професионално ќе ги 
извршуваат своите функции во компаниите (корпоративен менаџмент, сектор за 
управување со ризик, овластени актуари и застапници и посредници). На крајот и 
осигурените ја имаат можеби и најважната функција, а тоа е да се одлучат да купат 
осигурување за живот или не. Самите осигурени треба да бидат свесни за придобивките 
за овој тип на осигурување, да бидат информирани за условите за осигурување, но и да 
ги знаат своите прави и обврски од потпишување на ваков договор т.е. полиса за 
осигурување.   
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3.5. Политички 

Политичките фактори можеби на крај ќе ги опфатиме, но не со помала важност. 
Политичките фактори ја искажува волјата на релевантните институционални тела кои 
сакаат да воспостават, фер, здрав и ефикасен осигурителен систем. Исто така, трендот 
на глобализацијата и отвореноста на економиите во светот ја воочи потребата од 
хармонизација и стандардизација на современите практики од областа на животното 
осигурување. Главните спроведувачи на овие меѓународни практики во рамките на 
националните економии се супервизорските тела задолжени за оваа практика.  

 

3.5.1. Меѓународна стандардизација, регулација и хармонизација на животното     
         осигурување 

Со развојот на услужниот сектор се развиваат и голем број на системски, менаџерски и 
регулациони концепти и во осигурувањето. Слободниот проток на стоки и услуги, 
забрзаното темпо на работење во последните декади доведе до зголемени ризичности 
во работењето на претпријатијата и на вработените, а со тоа и застој во тековното 
работење. Поради тоа развиените земји на почетокот, подоцна регионално и во 
денешно време глобално настојуваат на најдобар и побезболен начин да ги решат 
горенаведените проблеми. Ваквиот начин на подобрување на условите за работа на 
компаниите за осигурување се спроведува преку регулација, стандардизација и 
хармонизација која се координира од определени меѓународни институции, одговорни 
за овој сектор.  

Регулативата претставува чин или процес на регулирање или правила, принципи или 
состојби кои ги уредуваат постапките или однесувањата донесени од регулаторните 
власти. Регулативата создава, граници, ограничувања на правото, создава или 
ограничува должност, или распределување на одговорност. Во општ контекст, 
глобалната бизнис регулатива може да се разгледува во однос на употребливоста во 
нивоата на централната власт. 

Кодификацијата на регулативите според тоа кој ги донесува се состојат во: закони, 
донесени преку формалното право, и стандарди донесени преку неформалното право. 
Од тука произлегува дека, стандардизацијата треба да се подразбере како креирање на 
единствени законски прописи преку спроведување на правилата од страна на 
меѓународните тела за стандардизација. Суштинската определба на стандардите е во 
насока на подобрување на довербата и заштитата на осигурените. 
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Процесот на прифаќање на неформални закони и регулативи, кои се прифатени од 
повеќе од едно национално законодавство истовремено преставува хармонизација. 

Постапката на креирање на тие стандарди до процесот на имплементирање на тие 
стандарди поминува низ процесот на интернационализација т.е. меѓународните 
институции, па сѐ до регионалните влијанија кои на крајот се преточени во 
националното законодавство. Што се однесува на секторот осигурување може да 
кажеме дека малку овој процес не содејствува рамномерно, затоа што препораките и 
стандардите од областа на осигурувањето (преточени во директиви) во рамките на ЕУ 
се понапред од препорачаните и предложени стандарди од IAIS13. Тоа е поради тоа што 
пазарот на осигурување во рамките на ЕУ е најразвиен и тие се главни носители и 
предлагачи на тие стандарди во рамките на IAIS иако останатите земји во светот не се 
спремни или нивните пазари за осигурување се неразвиени. Во продолжение ќе се 
задржиме на двете институции кои имаат најголемо влијание за креирање, 
предложување и спроведување на стандардите од областа на осигурувањето.  

Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори е организација на 
волонтерско членство на осигурителни супервизори и регулатори од повеќе од 200 
законодавства од приближно 140 земји. 

Мисијата на IAIS е да се промовира ефективна и глобално конзистентна супервизија во 
осигурителната индустрија во насока на развој и одржување на фер, сигурни и 
стабилни осигурителни пазари во корист и заштита на осигурените и да придонесе во 
глобалната финансиска стабилност. 

Улогата на IAIS во изминатите 20 години е голема. Низ овој период осигурителниот 
сектори во светот се соочи со големи турбуленции и варијабилни амплитуди на 
нејзиниот развој. Низ тие турбуленции и низ светската криза IAIS одигра важна улога 
во поставување на стандарди на работење во осигурителниот сектор кои доведоа до 
поголема сигурност на овој сектор, ефикасно справување со кризите и поттик за 
изнаоѓање на подобри и поуспешни начини за справување со ризиците во 
осигурителниот сектор, а со тоа и поголема стабилност на финансискиот сектор на 
глобално ниво. Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори во текот на 
своето постоење има издадено голема број на Видувања, Одлуки, Стандарди, 
Принципи и Упатства за осигурување, а со тоа и во рамките на осигурувањето на 
живот. 

                                            

13 International Association of Insurance Supervisors 
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Друга институција која е важна за Република Македонија поради аспирациите кон 
Европската унија е Европското надлежно тело за осигурување и пензиски фондови 
(EIOPA14) што претставува тело на Европската унија кое е финансиска регулаторна 
институција која го замени Европскиот комитет на осигурителни супервизори и 
супервизори за пензиско осигурување (CEIOPS15) во Јануари 2011 година. 

EIOPA придонесува да се воведе високо квалитетни заедничка регулатива и 
супервизорски стандарди и практики. Регулативата што ја дава EIOPA се однесува на 
развојот на единствени правила во осигурувањето и пензиското осигурување во 
рамките на Европската унија. EIOPA е овластена да издава регулаторни и 
имплементирачки технички стандарди, да понуди упатства, препораки и да ги спроведе 
своите мислења до институциите на Европската унија кои што се однесуваат на 
Европското законодавство. 

EIOPA преку својата супервизија го промовира ускладување на супервизорските 
процедури и пристапи низ цела Европска унија. Во оваа насока EIOPA користи бројни 
алатки како што се: заедничка работа со колегите од супервизорските тела во земјите 
членки во Европската унија, заеднички прегледи, супервизорски упатства, организација 
на тренинзи и семинари. 

 

3.5.2. Национална супервизија 

Согласно националните законодавства, супервизијата во осигурувањето ја извршуваат: 
специјализирани агенции, тела, контролори кои независно ја извршуваат својата 
функција; специјализирани агенции, тела, контролори кои заедно, во функција на 
стабилност на финансискиот сектор ја извршуваат својата работа (на пример, заедно со 
супервизорските власти од областа на пензиското осигурување или пак со 
контролорите на хартиите од вредност и берзите); одделенија во рамките на 
министерствата за економија или финансии; или пак во склоп на националните банки; 
кои имаат надлежност за лиценцирање на друштвата за осигурување, осигурителниот 
брокер и осигурителните брокерски друштва и друштвата за реосигурување, како и за 
вршење на супервизија на нивното работење. Основаната цел на овие тела за 
супервизија во осигурувањето е при извршување на супервизорската функција да се 
одржува ефикасен, објективен, сигурен и стабилен пазар на осигурување во интерес и 
заштита на правата на сопствениците и корисниците на полиси. Во извршување на 

                                            

14 European Insurance and Occupational Pensions Authority 
15 Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors 
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својата супервизорска функција, овие тела треба да применува низа супервизорски 
стандарди (поголем дел од нив се вклучени во самото законодавство), кои се базирани 
на меѓународните стандарди и практики) воспоставени од страна на Меѓународната 
асоцијација на осигурителни супервизори (IAIS). 

Во осигурителниот сектори, националните институции не само што се креатори на 
стандардите за работење во овој сектор, туку тие се и контролори, регулатори, 
коректори на нивното работење, кои исто така поседуваат свој систем на работа каде не 
се загрозува и не се доведува до ограничување работењето на осигурителните 
претпријатија или т.е. пруденциони супервизорски стандарди на осигурителните 
авторитети. 
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4. СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Основниот тек на движењето на појавата во подолг (секуларен) временски период 
претставува тренд, односно развојна тенденција на појавата16. Трендовите се насоки и 
применети добри практики кои се користат во определен период и се тенденција на 
движење на определен сектор, дејност или појава. Осигурувањето на живот не е имуна 
на овие трендови, ниту е пасивен набљудувач на современите тенденции и на другите 
индустрии, особено информатичката технологија. Индикаторите кои го определуваат 
начинот на работење на осигурувањето на живот може да бидат од најразличен 
карактер: макроекономски услови, конкурентски притисоци, природни непогоди т.е. 
штети во осигурувањето, реосигурителните покритија и капацитети, технологиите, 
регулаторните реформи и спојувањата и аквизициите17. За поголема прегледност, но не 
целосно опфатени во насока на определување и одговор на хипотезата на 
магистерскиот труд, овие трендови ги групиравме на макроекономски и 
микроекономски трендови. Макроекономските трендови ги опфаќаат спојувањата и 
аквизициите и меѓународните прилагодувања поради фактот што во голема мера 
надворешните двигатели на животно осигурување (т.е. меѓународните компании за 
животно осигурување) сакаат, и се наметнуваат на глобалниот пазар за животно 
осигурување и ја наметнуваат потребата од компанија чувар или компанија стабилен 
играч за да се наметнат на локалните или помалку развиените пазари за животно 
осигурување. Самите тие преку нивните национални претставници или тела за 
супервизија на нивното работење се и иницијаторите за „наметнување“ на нивна 
практика (меѓународни регулативи) кои помалите пазари треба т.е. мора да ги прифатат 
за да бидат во тренд со современите начини на работење.   

 

4.1. Макроекономски трендови 

4.1.1. Консолидација и аквизиција на пазарите за животно осигурување 

Спојувањата и аквизициите ги опфаќаат сите активности коишто се однесуваат на 
купување, продажба, поделба и комбинирање на различни компании со цел да се 
постигне поголем раст и профит. Спојувањата и аквизициите, односно овие статусни 

                                            

16 Ристески Славе, Тевдовски Драган и Марија Трпкова (2012): „Вовед во анализата на временските 
серии“; „Универзитет Св. Кирил и Методиј“, Скопје. 
17 Global insurance trends analysis 2016, EYGM Limited 2017. 
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промени, со еден збор опфаќаат реорганизирање на еден или повеќе деловни субјекти 
за да се обезбеди поголема вредност за новоформираниот деловен ентитет.  

Спојувањата се дефинираат како консолидирање на две различни компании во една. 
Како резултат на тоа, една од компаниите се согласува правно да згасне, по што 
продолжуваат да функционираат како една единствена компанија. При целосна фузија, 
една од компаниите целосно ја губи својата независност и се прилагодува на работата 
на другата компанија.  

Кај аквизициите, компанијата што е финансиски посилна и помоќна купува друга 
компанија, при што ја задржува главната контрола врз целокупното работење. Во овој 
случај, правната зависност на купената компанија останува, но ја губи економската 
независност, „потчинувајќи“ се на компанијата купувач. 

Како најчести причини за да се донесе одлука за преземање или спојување може да 
биде стратешка одлука или зголемување на ефикасноста при заедничко делување на 
домашниот или меѓународниот пазар.  

Спојувањата и аквизициите во рамките на секторот осигурувања се познати во еден 
подолг период, но и се значајни за пошироката јавност, поради големината или 
вредноста на компаниите за осигурување.  

Трендовите за спојување и преземање во последните неколку години се движат околу 
550 милијарди долари на годишно ниво во цел свет18 што претставува значителна сума 
на средства кои ги издвојуваат компаниите за осигурување со цел да купат или се 
припојат со друга компанија поради најразлични цели. Целите за спојување и 
акцвизиција во осигурителниот сектор за 2016 година се: 

• Максимизирање на капиталната оптимализација за исполнување на намалените     
  маргини; 
• Намалување на оперативните трошоци преку спојувачка синергија; и 
• Постојаната потреба за раст, обем и нови способности19. 
 

4.1.2. Меѓународни регулативни прилагодувања 

Во еден континуитет од осумдесеттите години на минатиот век па до ден денешен, 
трендот на глобализацијата ја потврди потребата за меѓународни регулативни 
прилагодувања. Ваквите прилагодување се со цел изедначување на практиката за 

                                            

18 Ibit 
19 Ibit 
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водење на евиденција за определи сегменти во работењето на компаниите, па сѐ до 
поставеност и активност на секторите, одделенијата или на вработени во компаниите, а 
во насока на намалување на ризичностите на компаниите за животно осигурување. 
Меѓународните прилагодувања се во форма на препораки, стандарди, водичи, упатства 
и принципи од релевантните меѓународно признаени20 институции. Овие институции 
во меѓународни и регионални рамки се веќе споменатите институции (IAIS и EIOPS). 
Како дополнување ќе ги споменеме и Меѓународната организација за стандардизација 
(ISO21) и Фондацијата на стандарди за меѓународно финансиско известување (IFRS 
Foundation22) кои исто така континуирано поставуваат и нудат решенија за определени 
проблеми во работењето на секторот за осигурување за живот. Компаниите за 
осигурување за животно осигурување се основани под законските прописи на 
националните законодавства, кои законодавства, повеќето, ги имаат или во 
континуитет ги применуваат препораките и стандардите на горенаведените 
институции. По конкретни предизвици на компаниите за осигурување за животно 
осигурување за 2016 година се: промени на IFRS 9 (сметководствениот стандард за 
финансиски инструменти) и IFRS 17 (договорот за осигурување) кој треба да се 
примени до 1 Јануари 2021 година кој ќе има значајни придобивки за осигурителите, во 
насока на дизајнирање на нови вредности и системи за известување; унапредување на 
Сајбер безбедноста и заштита на податоците (Регулативата на ЕУ за Општа податочна 
заштита (имплементација до 2018 година), Новата регулатива за сајбер заштита на САД 
од 1 Април 2017 година и Индиската драфт верзија за политики на сајбер заштита); 
примена на Солвентност 2 режимот за осигурување во рамките на Европската унија 
(целосна примена од 01.01.2016 година), новиот режим за осигурителна дистрибуција 
на Европската унија (до Февруари 2018 година) итн.   

 

4.2. Микроекономски трендови 

Микроекономските трендови се однесуваат на нови начини на работење на компаниите 
за осигурување за животно осигурување во рамките на една национална економија. 
Таквите современи практики ја даваат перспективата, но и начинот како, во кој правец 
и каде ќе се направаат тие промени во насока на потребите на новите корисници кои не 
се изоставени од современите глобални трендови. Овие трендови ги групиравме во три 
дела: Банка осигурување, тренд кој е во изминатите две децении и кој се покажа како 

                                            

20 Институции во кои членуваат поголем број на земји т.е. се репрезентативни за поголем дел од светот. 
21 International organization for standardization  
22 International Financial Reporting Standards Foundation 
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оптимален, ефикасен и ефективен начин за дистрибуција на осигурувањето живот; 
електронски технологии, без кои не може да се замисли денешното живеење, а со тоа и 
работењето на компаниите за животно осигурување; и иновативност, како релевантен 
фактор за да се искористи новото, да се одговори на потребите и да се воочат 
придобивките од животното осигурување. 

  

4.2.1. Банка осигурување 

Банка осигурување е последица на глобалниот тренд на интеграција на секторот на 
финансиски услуги. 

Интеграцијата на финансиските услуги се случува кога еден вид на финансиски 
посредници (комерцијални банки, компании за осигурување или инвестициони 
компании), за кои традиционално се врзуваат одредени класи на финансиски услуги 
почнуваат да се занимаваат со оние финансиски услуги кои се карактеристични за 
другите посредници. 

Фактори кои доведуваат до вакви интеграции може да ги најдеме и на страната на 
понудата и на страната на побарувачката.   

Фактори на страната а побарувачката се промените на однесувањето на потрошувачите, 
рационални очекувања врз основа на поголема информираност, како и кризата на 
државните пензиски фондови. 

Фактори на страната на понудата кои влијаат на интеграција на финансиските услуги 
се: појава на нови финансиски посредници (отворани инвестициони фондови), можност 
за остварување на економија на обем, но и различни политички и глобални трендови. 

Резултатот од интеграција на финансиските услуги, фирми или групи на фирми под 
заедничка контрола кои нудат финансиски услуги е работење надвор од 
традиционалните граници на еден сектор. Тоа се аранжмани под името банкарско 
осигурување и универзални банки. 

Bancassurance е термин кој опишува здруженија, аквизиции, заеднички вложувања или 
пазарни алијанси помеѓу банките и компаниите за осигурување. Тие настанале како 
последица на пробата на банките и компаниите за осигурување да ја намалат својата 
ранливост на ограничената профитна маргина. 

Банка осигрување се јавува во четири форми: 

Основање на нови претпријатија - кога банката основа своја сопствена осигурителна 
компанија; 
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1. Меѓусекторски инвестирања - се подразбира случајот или банките да ја шират 
својата работа на нови форми на работења и услуги во сферата на осигурувањето на 
имот или лица, или друштвата за осигурување почнуваат да примаат депозити од 
сопствениците на полиси; 

2. Интерпенетрација на пазарот - доаѓа кога се спојуваат и здружуваат (т.н. мерџери) 
банките и друштвата за осигурување. Овие форми се присутни во рамките на 
Европската Унија. 

3. Кооперативни договори помеѓу банките и друштвата за осигурување кои се 
договараат околу заедничките работи под услов да секоја институција остане 
самостојна. Овој начин претставува своевиден облик на создавање на стратегиски 
алијанси во областа на финансиските услуги. 

Основниот мотив за влез во банка осигурување од страна на компаниите за 
осигурување е ширење на дистрибутивните канали, кои им недостигаат. Од страна на 
банките проширување на можностите за профит. Новите облици на банка осигурување 
настанале на база на здружувања и аквизиција, а најдобри резултати постигнале 
дистрибутивните мрежи во кои важна улога играат стручните лица за осигурување и 
системот на надомест кој е врз основа на провизии и бонуси. 

Банкарското осигурување најбрзо се развива во Европската Унија, Австралија и САД. 
Постојната банкарска инфраструктура овозможува намалување на трошоците од 30% 
до 50% во однос на класичното осигурување. Преку банкарско осигурување може да се 
продадат од 3 до 5 пати повеќе полиси за осигурување отколку по пат на нивна 
вообичаена продажба. 

 

4.2.2. Електронски технологии 

Сега, осигурителите имаат пристап до развиените технологии кои го прават секој 
аспект од нивниот бизнис да биде поефикасен и создаваат можности за предвидено 
моделирање што води кон проактивна служба за корисници. Меѓу овие технологии се 
следните: 

Технологија за мобилна телефонија: пристапот до мрежи со голема брзина останува 
нееднакво дистрибуиран низ целиот свет, иако некои пазари во развој ја прескокнуваат 
наследената инфраструктура и се движат директно во мобилната и безжичната 
технологија. Во Јужна Африка, осигурителите издаваат микро осигурителни полиси за 
живот на клиенти со ниски примања чии премии се прицврстени на сметките на 
нивните мобилните телефони. Осигураните клиенти во Индија можат да останат во 



 СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ УСЛОВ ЗА РАСТ 
НА КОМПАНИИТЕ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Јулија Бибовска 40 

 

контакт со компаниите за осигурување преку текстуални пораки кои доставуваат 
информации за политиката и ажурирањата на нивните телефони. 

Радиофреквентна идентификација (РФИД): Развојот на технологиите за следење нудат 
попрецизен метод за проценка и минимизирање на ризиците. Радио фреквентните 
чипови во автомобилите служат како одмрзнувачи при кражба и ги ограничуваат 
плаќањата при измамнички побарувања. Идните намени на радио фреквентната 
идентификација може да го документираат купувањето на стоки опфатени во полисите 
на сопствениците на истите, во времето и местото на продажбата. Во Соединетите 
Американски Држави и Тајланд, чиповите на RFID се користат за идентификување на 
животните во брзорастечкиот пазар за осигурување на миленичиња. 

Глобални системи за позиционирање (GPS) и телематика: GPS и вградените „црни 
кутии“ во автомобилите и камионите им овозможуваат на компаниите да ја следат 
физичката локација на возилата, брзината со која патуваат, па дури и употребата на 
појас меѓу возачите. 

Здравствена информатика: леснотијата со која се споделуваат релевантните делови од 
електронските евиденции, овозможува да се преземат пониски вредносни политики без 
да се бараат скапи медицински прегледи. Сепак, оваа едноставност исто така дава 
пример за тоа како некои технологии не се без контроверзии. Групи на потрошувачи 
наведуваат загриженост за приватноста околу користењето на препишаното досие на 
пациентот за ефикасно да се дијагностицираат медицинските состојби. Некои се 
загрижени дека генетските профили може да се користат како бариера за добивање на 
живот и здравствено осигурување. 

Прилагодување кон глобализацијата на новите бизнис модели, консолидацијата на 
индустријата и технолошките иновации влијаат врз промените на традиционалните 
бизнис модели за осигурување. Брзината и заматеноста на промените бараат 
осигурителите да размислат за широк спектар на можни исходи. Секој од овие 
резултати има различни импликации за тоа како осигурителите ефикасно се 
натпреваруваат. На пример, глобализацијата би можела да доведе до зголемена 
глобална економска интеграција или да предизвика националистичко-
протекционистичка реакција која би можела да ја отежни работата преку регионалните 
или националните граници. Траекторијата на глобализацијата драматично влијае на 
одлуките за растот. Во поинтегрирана глобална економија, експанзијата на нови пазари 
преку стекнување или партнерство е очигледна стратегија. Во големо фрагментиран, 
ограничен свет, осигурителните осигурители ќе бараат да го зголемат својот удел во 
нивните пазари, бидејќи трошоците за продирање на нови ќе бидат премногу високи. 
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Усогласеноста е уште една област на постојана промена. Прашањата поврзани со 
приватноста се балансираат со транспарентност, известувањa за спречување на перење 
пари и други владини регулативи. Се верува дека потрошувачите ќе продолжат да 
очекуваат осигурителите да ги чуваат доверливите податоци и да се постават фер 
договор. Поединечните регулатори за осигурување ќе продолжат да инсистираат на тоа 
дека тие најдобро можат да ги заштитат потрошувачите од бескрупулозните техники на 
продажба или несоодветни производи. Овој став ги забавува напорите за отстранување 
на регулаторната фрагментација и сложеност. Хипотекарната финансиска криза која ги 
погоди САД и Европа во 2008-09 година, само ја зголеми динамиката на повиците за 
дополнителна владина регулација на сите нивоа.  

Можно е да се предвиди сценарио во кое технолошките иновации и моќта на мрежите 
им обезбедуваат на потрошувачите подобри заштитни мерки, или каде што 
осигурителите можат повеќе проактивно да разменуваат податоци и промовираат 
транспарентност, да ги пресретнат или да се заштитат од зголемените регулаторни 
режими. Популарната е-комерцијална страна E-Bay, на пример, беше пионер во 
користењето на репутациски оценки доделени од корисниците, за да им помогне на 
купувачите и продавачите да одлучат со кого треба да прават бизнис. 

Самиот Е-Bay не ги регулира трансакциите, и тоа се само чекори кога правилата се 
јасно скршени. Осигурителите можат да влијаат на оваа дебата со преземање чекори 
кон проактивна транспарентност. Со овие несигурности во предвид, осигурителите 
треба да ги разгледаат идните влијанија врз моделот на деловно осигурување во 
следните пет клучни области: 

• Нови пазари; 
• Нови конкуренти; 
• Нови партнерства; 
• Нови можности; и 
• Нови барања за одговорност. 

Интернетот го смени моделот за испорака на осигурителни производи, и наскоро може 
да влијае и на други аспекти на преземањето на ризикот. Гледајќи напред, новите 
социјални мрежи и други Web 2.0 технологии не само што ги зголемуваат можностите 
за испорака, туку и ја зголемуваат побарувачката за нови начини за споредување, 
купување и управување со осигурување, бидејќи ги менуваат очекувањата на 
клиентите. Денешните помлади генерации ги прифатија сајтовите за социјално 
вмрежување и работат и комуницираат со пријателите и колегите во рамките на таквите 
портали, разговорници и други интерактивни онлајн места. Како што сè повеќе 
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очекувањата на клиентите се под влијание на нивните искуства во мрежниот свет на 
интернетот, и како овие промени ќе влијаат врз традиционалната улога и вредноста на 
агентите или брокерите за нивните клиенти? Спротивно на тоа, како сајтовите за 
социјално вмрежување ќе влијаат на очекувањата на следната генерација агенти и 
брокери за нивниот систем за управување со агенцијата или CRM апликацијата? Кои 
други видови на услуги може осигурителите да ги понудат за да им се допаднат на 
клиентите со зголемен апетит за интернет-управуваните информации, прилагодувања, 
вредности и погодности? Ќе ги разгледаме следните четири главни области каде што се 
чувствуваат новите модели за испорака: 

• Агентите во улога на упростувачи на сложеноста; 
• Подобрено искуство за корисниците на интернет и мобилни уреди; 
• Масовно прилагодување; и 
• Микро-осигурителни производи. 

Широката дисеминација на податоци им овозможува на секој агент, брокер, регулатор 
или претставник за услуги на клиентите во рамките на глобално дистрибуиран бизнис - 
без разлика дали се заробени или независни - да презентираат конзистентно ниво на 
услуги базирани на стандардни политики и практики. 

 

4.2.2.1. Агентите во улога на упростувачи на сложеноста 

Конвенционалната мудрост сугерира дека продажбата на лични линии на производи за 
животно осигурување која е предводена од агенти, е на излез, поради нарушениот 
ефект на онлајн трансакциите. Зошто да се мачи со агент кога ќе може да спореди - да 
се купи онлајн од удобноста на вашата дневна соба и да ја купите вистинската опција 
само со глувчето? Овој предлог е особено привлечен за помладите корисници кои се 
инхерентно задоволни со интернет технологијата, кои очекуваат истражување, 
проценка и водење бизнис преку интернет; и кои во голема мера ќе се раководат од 
цената, а не од нивото на услуга при изборот на давател на осигурување. И покрај овој 
тренд, остануваат важни области каде што агентите продолжуваат да додаваат 
вредност. 

Продажбата на Интернет е дезинтегрирање на едноставен, деловно-ориентиран бизнис 
(како што е авто осигурување), каде што цената и практичноста се фактори за возење 
што доведуваат до издавање полиси за осигурување. Но, бидејќи осигурителите ги 
диверзифицираат своите линии и нудат повеќе прилагодени полиси, вредноста на 
агентите како поедноставувачи на сложеност и носители на одговорност станува 
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поголема. Комерцијалните и личните клиенти кои сакаат индивидуализирани 
осигурителни производи или нивоа на премиум услуга нема да ги засноваат своите 
одлуки за споредба на интернет споредби. Овие клиенти на животно осигурување 
можеби не сакаат да се потпрат на волјата на онлајн проценувач на полисата, исто така 
и на нетранспарентен процес на барање на интернет. Тие ќе сакаат лична интеракција и 
некој да им служи како водич, дури и ако сето она што го прави лицето ги олеснува 
трансакциите со разни автоматски системи. Секако, во линиите за животно 
осигурување, осигурителниот производ не е предмет на импулсно купување: мора да 
биде продаден на некој од страна на некој (иако повеќе трансакциони продажби на 
животно осигурување може да бидат на хоризонтот, со тоа што ќе се подобрат онлајн 
илустрацијата и интерактивноста). 

Ако агентите продолжат да заземаат важна позиција во синџирот на вредност, 
осигурителите можат да ги поттикнат со целосен преглед на односите со клиентите, 
покрај обезбедувањето начини за брзо наоѓање и ангажирање на внатрешни експерти и 
ресурси (како што се присуството, инстант пораки, корпоративно пребарување, RSS 
канали и експертски услуги за локација). Овие услуги може да се обезбедат преку веб-
базиран интерфејс, мобилен уред или унифицирани комуникации кои го опфаќаат 
гласот, електронската пошта, текстуален разговор и конференции, или интегрирани 
базирани на улога-бизнис апликации. Важно е да се зајакнат агентите со способноста да 
го подобрат својот квалитет на услугата, бидејќи тие се јавното лице на брендот на 
осигурителот. Исто така има корист и од поврзувањето на агентите со центрите за 
донесување одлуки во бизнисот, бидејќи тие се најблиску до пазарот и честопати први 
ги препознаваат новите трендови и нови можности. Покрај тоа, системите кои ги 
поттикнуваат независните агенти би можеле исто така да имаат дополнителна корист 
од тоа да ги поттикнат тие агенти да напишат повеќе полиси со осигурителот, а не со 
нејзината конкуренција.  

Проценувачите преку мобилни побарувања сега често се вооружени со мобилни уреди 
или таблет компјутери кои директно се поврзуваат со деловните системи за да го 
забрзаат процесирањето на побарувањата. Истовремено поврзувањето на 
проценувачите за побарувања на CRM податоци, осигурителите можат да ги постават 
проценувачите да ја дополнат улогата на агентите како амбасадори на нивниот бренд и 
да го подобрат задоволството на клиентите со тоа што знаат повеќе за историјата и 
односот на клиентот со компанијата. Покрај тоа, мобилните CRM (Customer relationship 
management) и способностите за унифицирани комуникации може да се користат за 
поврзување на проценувачите со продавниците за нега, изведувачи и фирми за 
изнајмување автомобили, за интегриран календар и соработка за подобрување на 
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искуството со побарувања, истовремено скратувајќи го процесот на оштети и можеби 
намалувајќи го поврзаниот трошок. 

 

4.2.2.2. Подобрено искуство за корисниците на интернет и мобилни уреди 

Денес, повеќе клиенти очекуваат да вршат повеќето типови на трансакции или преку 
Интернет или со користење на мобилни уреди. Осигурителите полека притискаат кон 
поголеми можности на нивните веб-страници за да им овозможат на корисниците 
поголем степен на контрола и флексибилност. Некои осигурители на интернет 
обезбедуваат линкови од претставници од служби во живо (поточно надворешни 
услуги на давател на специјални услуги), кои се подготвени да помогнат со текстуален 
разговор, видеоконференција, глас преку IP или заедничка апликација. Обезбедувањето 
на интерактивни карактеристики на пазарите во развој може да биде од клучно значење 
за присвојувањето и успехот на овие сајтови за директно пишување, додека сѐ уште се 
обезбедува канал со пониска цена во споредба со физичките канцеларии.  

Некои компании нудат споредба на котирања како додадена вредност за клиентите и 
начин да се изгради доверба и општествен капитал без медијација на агенти. 
Осигурителите можат да ги поедностават плаќањата и автентикацијата со 
имплементирање на нови случувања во безбедна биометрија и користење на 
акредитиви како што се отпечатоци од прсти, команди од глас и скенирање на 
мрежницата во комбинација со единствени информации за сметка за да се подобри 
безбедноста на онлајн трансакциите и да се изгради доверба. Биометриските уреди за 
снимање сега стануваат главен тренд, а се наоѓаат во поголем број преносливи и 
десктоп компјутери.  

Осигурителите можат да го искористат проширувањето на мобилните уреди и 
вградената телематика во возилата преку обезбедување на целни промоции и понуди, 
краткотрајно покривање (како што е патничко осигурување кое може да се купи со 
мобилен телефон) и специјализирани стимулации за поддршка на собирање податоци 
или демонстрирање на ниско- ризично однесување. 

 

4.2.2.3. Масовно прилагодување 

Во онлајн светот, прилагодување и персонализација се насекаде присутни. 
Производителите на сè, од автомобили до компјутери, им овозможуваат на луѓето да 
наведат точен сет на карактеристики што ги сакаат во нивниот производ. Веб-сајтовите 
користат колаборативно филтрирање и напредни техники за дата-мајнинг техники за да 



 СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ УСЛОВ ЗА РАСТ 
НА КОМПАНИИТЕ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Јулија Бибовска 45 

 

служат за секоја индивидуализирана содржина во зависност од што главните системи 
знаат за секоја личност што ја посетува страната. 

Способноста да се понудат прилагодливи полиси може да бара редизајн на процесите и 
системите што го поддржуваат преземањето на ризикот. Сепак, неуспехот да се 
направат овие инвестиции би можело да ги остави осигурителите ранливи на посклони 
конкуренти кои се подготвени да ја задоволат побарувачката на пазарот за 
пофлексибилни и индивидуализирачки производи и полиси. 

 

4.2.2.4. Микро-осигурителни производи 

Конечно, осигурителите кои бараат конкурентна предност на светските пазари каде 
што се јавуваат економски „жаришта“, мора да осмислат стратегија за привлекување 
демографски и географски разновидни виртуелни заедници. Развивањето на производи 
за малите бизниси и поединците за заштита на микро-средства за кои таква заштита 
претходно не беше достапна може да послужи за двојна намена за создавање 
профитабилни, но исто така и лесно управувани портфолио линии и создавање на 
прифаќање, и исто така пазари за осигурителни производи во неискористени региони и 
население.  

Се отвораат можности за влез во микро-осигурителните пазари на земјите во развој. 
Според Центарот за микро-осигурување во САД, само 3 проценти од населението со 
ниски примања е покриено со било кое формално микро-осигурување. Осигурителите 
тестираат производи како што се кредитен живот, донации и ограничена 
хоспитализација, смрт на добиток и губење на фарма. Овие производи се нудат преку 
локални групи на заедницата, кредитни унии, даватели на здравствени услуги и 
задруги. Тие не само што воведуваат осигурување во основата на животот, но исто така 
можат да помогнат да се подигне стандардот на живеење на пазарите кои не се 
опслужуваат. Некои осигурители бараат да одговараат на едноставноста на 
производите за микро-осигурување со поедноставни методи на испорака. Во Јужна 
Африка, на пример, потрошувачите можат да добијат покриеност со услугата за кратки 
пораки (SMS) на нивните мобилни телефони. 

 

4.2.3. Иновативност 

Организацијата за економска соработка и развој го разработила концептот за 
национален иновационен систем кој представува една скапа институција која како 
заеднички така и поединечно допринесува за развојот на новата технологија, а владата 
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активно работи на воведување и развивање политика со која претпријатијата ќе 
постигнат процес на иновација во матичните земји. Спрема тој систем иновацијата се 
смета за друштвен процес со многу различни учесници, а нивното друштвено 
опкружување опфаќа пет категории на организација, како што се: компании, 
универзитети, истражувачки институти, организации кои постигнуваат научни и 
технолошки напредок и самата држава (со ресорните министерства). Со оглед на брзиот 
технолошки развој, растечките глобални конкуренции во животниот циклус на 
производот и услуга значајно се намалиле. 

Понатаму се бара брз и ефикасен развој на новите производи и услуги. За постигнување 
конкуренција, постојаните промени на пазарот поставуваат предизвици во смисла во 
својата работа да се отворат кон надвор, додека истовремено стануваат чувствителни во 
односот на надворешно знаење и идеи, кои го завршуваат интерниот процес на 
истражување и развој. За развојот на успешните иновации потребна е поголема 
интеграција на различни технологии, што индиректно ги зголемува трошоците и 
одредени ризичности во работата, како и отежнување на работата воопшто.  

Неопходно е претпријатијата да применат интердисциплинарен пристап, да пристапат 
кон комплементарно знаење и технологија надвор од своите организации. Chesbrough23 
го прикажува влијанието и економскиот притисок на иновациите заради промена на 
деловното опкружување, каде приходите од продажбата поради краткиот животен 
циклус на производот се намалиле, а трошоците на интерниот развој на иновациите се 
зголемиле. Се поставува прашањето за оправданоста на вложувањето во затворени 
иновации. Употребата на моделот на отворени иновации во фирмите Chesbrough24 го 
оправдува фактот да постои многу поголема флексибилност, со што на претпријатијата 
им се отвораат бројни можности и време за донесување одлуки во поглед на иновации. 
Во случај компанијата да не е задоволна со одредени иновации или пак истите да не се 
вклопува во деловниот модел, може да се понудат на продажба на други компании со 
лиценца, продажбата на технологија и основање на spin-off претпријатија. Според 
одредени автори процесот на отворени иновации овозможува мобилност на знаењето 
на високо квалификувана работна сила. Со правилна интеграција на екстерни ресурси и 
во правна смисла правилно подржано учеството на иноваторите на пазарот, отворена 
иновација значи чекор напред во градењето на конкурентски предности. Chesbrough-

                                            

23 Chesbrough, H. W. (2007). Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. 
Boston (Mass.): Harvard Business School Press. 
24 Chesbrough, H. W. (2011). Everything You Need to Know About Open Innovation, 
http://www.forbes.com/sites/henrychesbrough/2011/03/21/everything-you-need-toknow-about-open-innovation/ 
[Accessed 25 March 2014] 
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овото размислување се однесува на надворешен аспект на отворени иновации кои 
подразбираат воведување идеа и технологија во компанијата, а во однос на 
внатрешниот аспект, спрема кои идеите и технологијата кои не се користат или се 
недоволни во употребата на компанијата, се пренесува во иновациски процеси надвор 
од деловната организација. За компаниите отворените иновации претставуваат 
профитабилен начин на иновации, бидејќи кај нив може да се намали трошокот за 
развој, да се зголеми брзината на излегување на пазарот, да се зголеми 
диференцијацијата на пазарот и да се остварат нови извори на приход. Според Leе et 
al25 мали и средни претпријатија користат екстерни ресурси примарно како начин за 
пристап до каналите на маркетинг и продажба. За нив концептот на отворени иновации 
е важен, бидејќи ја поседуваат потребната флексибилност и специфична вештина, 
меѓутоа, во исто време немаат потребни капацитети за да управуваат сами со 
иновациските ресурси.  

Во случај на комплексна технологија, кај мали и средни претпријатија не се развиваат 
сами, за управување со таа технологија многу се значајни и неопходно е знаење и 
надвор од компанијата. Mulej во управувањето на иновациите ги објаснува и разликува 
две фази: управување со иновација - како нова и потенцијална идеа и менаџмент на 
иновации - како процес во кој нешто веќе станало иновација, трошоците помеѓу 
корисниците се шири и меѓу луѓето кои ги користат како дифузија на иновации. 
Управувањето со иновациите, како што го толкуваат некои автори, подразбира дека 
деловните претпријатија спроведуваат сеопфатна политика за пребарување иновации со 
цел да се одржи и зајакне својата позиција (како и позицијата на компанијата во 
целина) во споредба со конкурентите. 

Понатаму, претставува разумно усогласување на стремежот за менување, зачувување 
на процесот и методот при овие промени, постигнување на нови односи на работа или 
унапредување на знаењето и квалификацијата. Се истакнува дека од сите видови на 
иновации, најважната е иновацијата на менаџментот. Се прави разликата помеѓу 
иновацискиот менаџмент и рутински така првиот работи за откривање, развивање и 
спроведување на иновации, а не е добро воспоставена, секојдневно, повторувајќи ја 
практиката (рутините). Иновативниот менаџмент има задача да економски, ефикасно и 
на база на успешното остварување открива и применуваат новини кои ќе станат 
иновации, кога за нив ќе се одлучат корисниците клиентите/купувачите, кои ги 
воочуваат, дека новините им даваат одредени придобивки. Тоа е многу важно, да 

                                            

25 Lee, S., Park, G., Yoon, B., Park, J. (2010). Open innovation in SMEs - An intermediated network model. 
Research Policy, (39), str. 290-300. 
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иновациите се надополнуваат со пракса која може да се усоврши како би постанале 
едноставни, економични и продуктивни. До денес, вредностите на вработените како 
важен финансиски фактор, успешноста на претпријатието, на основ на запознавање и 
по заклучок од различни автори во голема мера зависи од степенот на иновации на 
производот и степенот на иновации во процесите на компанијата.  

Се поставува прашањето: кој ја има главната улога во развојот иновативните дејности 
на компанијата? Главната одлука за растот и зголемувањата на иновацијата на 
вработените субјекти не лежи во рацете на државата, регионалните и локалните 
институции, туку на странскиот сопственик, претприемач и менаџер. Потребно е да се 
нагласи колку е важен начинот на кој управата на претпријатието перципира процеси 
поврзани со иновациите, во кои процеси е насочен менаџментот на иновации и колку е 
истиот иновативен или сето тоа заедно, влијае на конкурентноста на претпријатието, а 
со тоа и на настанување на дополнителни вредности на работните организации и за 
купувачите со тоа што во разгледувањето на додадените вредности за претпријатието, а 
не само во настанувањето на нови производи, услуги или процеси. Chesbrough смета 
дека отворениот модел на иновации бара јасен ангажман и поддршка од самиот врв 
односно од највисоките нивоа на управување на претпријатието, а како би се 
овозможило тоа, неопходна е профитабилност и потврда на потенцијалните вредности 
на новите проекти на пазарот. Во примена на моделот на отворено иновирање за 
претпријатието да делува самостојно и да ги совладува сите предизвици како 
адекватните заштити на интелектуалните способности, додека договарањето прецизно 
поставува начин и параметарски соработки со екстерните партнери.  

Меѓу најважните фактори кои влијаат на зголемено иновациско работење на фирмата 
се: адекватно комуницирање и претставување на визии и мисии на своите вработени, 
поддршка на развојот на менаџментот, иновативност во работењето, адекватна култура 
на претпријатието (историјатот на системот, стил на управување, внатрешна 
комуникација, соодветен систем на вредности, став спрема развојот, креативноста, 
учењето, ризиците, тимската работа, системот за наградување и др.), пазарната 
ориентација, компетенција и мотивираност на вработените, адекватна организациска 
структура која овозможува поголема флексибилност. 

 

4.2.3.1. Мултикомплексни хибридни производи 

Во денешно време долгорочното стандардно осигурување стана многу поскапо и тешко 
разбирливо, од тие причини многу корисници се насочија кон хибридните видови на 
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животно осигурување, кои го комбинираат традиционалното животно осигурување и 
долгорочното здравствено осигурување.  

Овие хибридни полиси, претставуваат всушност животно осигурување со долгорочни 
здравствени осигурувања, произлегоа од потребата на корисниците кои сакаа да ги 
избегнат поединечните плаќања за овие два вида на полиси. 

Во продолжение ќе одговориме на неколку битни прашања дали на некој корисник му 
се потребни вакви видови осигурувања, и тоа: 

1. Кога е потребно хибридното животно осигурување? 

2. Колку може да се заштеди со овој вид на осигурување? 

3. Дали се исплаќа ваков вид на осигурување? 

4. Дали ни е потребно долгорочно животно осигурување и долгорочно здравствено 
осигурување? 

5. Кои се предностите и слабостите на хибридните видови на осигурувања? 

Овие видови на осигурувања се развиваат во 70-тите години од минатиот век во САД 
поради приватниот систем за здравствено осигурување, но сепак искуствата од ваквиот 
вид на осигурувања може да се рефлектира и на европското традиционално животно 
осигурување. Поврзаноста на здравственото осигурување (иако во најголема мерка во 
ЕУ е задолжително државно) постои можноста за дополнително здравствено 
осигурување кое поврзано со традиционалното животно осигурување може да биде 
полн погодок за денешните негативни трендови на здравјето на населението и скапите 
превентивни и постоперативни зафати. Населението сака на долг рок да не се грижи за 
здравјето кое станува приоритет на грижа во последните години, поради загаденоста на 
воздухот, лошата исхрана, стресното окружување и грижата за потомството, а да не ги 
споменеме и новите трендови на генетски наследени болести.  

 

4.2.3.2. Биометрични производи 

Биометричкиот ризик ги опфаќа сите ризици поврзани со човековата здравствена 
состојба, како што е смртта, раѓањето, попреченоста, возраста и бројот на деца.  

Ако компаниите за осигурување нудат вакви видови на производи кои го опфаќа овој 
вид на ризик, мора да имаат дополнителни покритија кои ќе служат како стабилност. 
Големите компании за осигурување кои продаваат традиционални и нови видови на 
осигурителни производи, исто така ги покриваат и биометричните ризици како што е 
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предвремена неспособност за работа, медицинска грижа или смрт надвор од 
стандардно определената пресметка. 

Во нареден период ќе се води грижа многу повеќе за овој вид на ризик и овој вид на 
производи, поради зголемениот број на случаи на нестандардни заболувања и 
последици од нив, кои предизвикуваат големи штети за поединците, но и за 
семејствата.   

 

4.2.3.3. Деривативи на инвестициско животно осигурување 

Животното осигурување поврзано со вложувањата претставува многу популарен вид на 
инвестиција во Европа. Почетокот на развојот на овој производ на животно 
осигурување датира од средината на 20от век, а просторно е раширен на 
англосаксонското подрачје. Станува збор за специфични договори на животно 
осигурување во кои ризикот од инвестирана премија го носи самиот осигуруреник, а 
некомпанијата за осигурување како што е примерот во класичните договори за животно 
осигурување. Тоа значи дека собраните средства од премија на осигурување влегуваат 
во ризични инвестиции така наречени фондови во зависност од желбата на 
осигуреникот, т.е. од неговата спремност да ризикува. 

Инвестициското животно осигурување ги означува полисите за животно осигурување 
во кои договарачот сноси ризик инвестирајќи во инвестициони фондови. Оваа врста на 
производ на животно осигурување се појавила во средината на 20от век на 
англосаксонското подрачје. Во Европа договорите за животно осигурување кои се 
поврзани со вложувања во инвестициони фондови почнале да се употребуваат после 
1997 година, најпрво во Белгија и Франција, а потоа и во другите земји. Моменталните 
податоци покажуваат на фактот дека производот инвестиционо животно осигурување 
спрема понудата доминираат во САД, Канада и Австралија, каде што има повеќе од 
50% премии за животно осигурување26.  

Начинот на функционирање на животното осигурување поврзано со вложување 
накратко може да се опише вака: договарачот со полиса купува единици од фондот, 
така да и вредноста на полисата е одредена од единицата на фондот. Во англиското 
говорно подрачје затоа и овој вид на осигурување се вика unit linked. За време на 80-
тите години од 20-от век во САД вложување во инвестициските фондови и работи 
поврзани за купување и продажба на акции настанале достапни за поширокиот слој на 

                                            

26 Tišma, N. (2008.): Generator rasta premije životnih osiguranja. Svijet osiguranja XI (10), pp. 14 - 17. 
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граѓани. Во западна Европа сличен тренд се појавил неколку години покасно. Од горе 
наведеното, било како последица со која очекувањата во јавноста во поглед на 
приходот на долгорочно штедење кој дотогаш во голема мера бил недефиниран кај 
полисите со класично осигурување.  

Друштвата за осигурување на нова настанатата ситуација одговориле со нови 
производи, и заради долгорочната природа на животното осигурување полисите за 
инвестициско животно осигурување се наметнале како идеален продукт. Следи логика 
доколку договарачот вложува, штеди долгорочно 20 или 30 години може да си дозволи 
вложувања и во некои помали конзервативни инструменти кои во споменатиот период 
ќе растат и опаѓаат, но долгорочниот хоризонт го намалува ризикот. Се верува дека 
таквото штедење на договарачите ќе им обезбеди поголеми приходи него ли штедењето 
со класичното животно осигурување кај вложување во државни обврзници и сл. 
инструменти кои ги генерираат годишните проценти малку повеќе од процентот на 
инфлација. Со фактот дека секој пазар различно го разгледува ризикот т.е. нема исти 
начини или канали на продажба кои би влијаеле на динамиката на развојот на 
животното осигурување поврзано со инвестициските фондови, овој вид на осигурување 
различно се развивало на различни пазари. На пр. во земјите каде во продажбата на 
животното осигурување доминираат банките, премијата за полисата за инвестициони 
животно осигурување забрзано расте како што е случајот во Италија и Полска. Од 
друга страна на конзервативните пазари како што се Германија и Австрија производите 
како инвестиционите животни осигурување се прифатени релативно покасно. 

На пазарите во развој посебно на пазарите каде што премијата на животните 
осигурувања поминува 100 USD per capita (на пример Словачка, Чешка и Полска ) 
полисите за инвестиционо животно осигурување диктираат пораст на пазарот на 
животно осигурување, додека порастот на премиите за класично животно осигурување 
во голема мера стагнираат. Со други зборови она што во САД и западна Европа било 
иницирано во 50-тите години од минатиот век, почнало да се реализира и во земјите од 
нашиот регион. Вложувањето во инвестиционите фондови настанало достапно за 
широкиот слој на граѓани со тоа што постанува вообичаен вид на штедење. Првите 
друштва за управување со инвестиционите фондови е основан кон крајот на 90-тите 
години од 20-иот век, меѓутоа овој феномен попримил пошироки разлики вклучувајќи 
повеќе банки со поврзани друштва за управување со инвестиционите фондови. Прво 
банките биле заинтересирани да ги поврзат клиентите на кои што им издавале кредити 
од своите инвестициони фондови односно полиси за инвестиционо животно 
осигурување односно со друштвата за осигурување кои се поврзани на одреден начин. 
Така овој вид банко канал имал превласт во првата година на продажба на овој тип на 
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животно осигурување, така да 2004 и 2005 година повеќе од 95% на продажбата на 
полиси за инвестициско животно осигурување е направено преку банките како услов за 
кредитирање. Од 2006 година во продажбата се вклучени и други канали така да на 
пазарот се појавуваат и нови структурни производи на животно осигурување поврзани 
со вложување во инвестициони фондови27.  

Структурните инвестициони животни осигурувања се засновале на хартии од 
вредности кои друштвото за осигурување кај поголем број случаеви ги издава банката 
која на осигурувачите од каде што тие зеле и неколку милиони евра. Обично тоа се 
инвестиции од 8, 10, 15 и повеќе години при што издадената хартија од вредност за 
банката претставува гаранција дека ќе се оствари одредено враќање на влогот кој што 
се пласирал во одредени финансиски инструменти на светскиот пазар на капитал. 
Всушност, влогот се инвестира во одредени обврзници, акции или индекси hedge 
фондови и др. со гаранција дека ќе се оствари минимален приход. Дел од горе 
споменатите трансакции осигурувачите ги продаваат на клиентите како полиса за 
осигурување затоа што ако таквата трансакција има и значаен трансфер ризик, односно 
заштита во случај на смрт на осигуреникот тогаш може да се класификува како 
производ на осигурување. Со фактот дека со продажбата на структурни полиси за 
животно осигурување е поврзано со вложување во инвестициски фондови трансакциите 
се одвиваат и по неколку милиони евра во форма на еднократни уплати така да 
значајно влијаат на пораст на пресметаните премии на осигурување од живот во кои 
осигурувачот сноси ризик од вложување.  

Може да се заклучи дека таквите полиси им одговараат на клиентите кои остваруваат 
примања над просекот и во краток период со еднократна полиса влијаат на обемот на 
продажбата и порастот на уделот на субјектите на тој пазар. Меѓутоа после одредено 
време таквите полиси постануваат голем товар на самите осигурители со фактот дека 
осигирителите кога еднаш ќе се вклучат со полиси со еднократна уплата секоја следна 
година ќе мораат да состават повеќе доколку настојуваат да забележат пораст на 
премиите. После настаните на светскиот пазар на капитал може да се очекува поголема 
важност на животното осигурување поврзано со вложување дополнително ќе порасне 
бидејќи постои одредена гаранција која на договарачите повеќе им одговара. После 
првиот бран на полиси за инвестиционо животно осигурување продавани преку банка 
во облик на еднократна уплата а потоа и структурните производи за животно 
осигурување со вложување во инвестициони фондови, на пазарот сѐ почесто се нудат 
полиси за инвестициско животно осигурување со повеќекратни месечни уплати. Во 
                                            

27 Ibit 
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одредени случаеви таквата полиса е прва или примарна полиса за животно осигурување 
која договарачот ја договара, додека во другите случаеви таа претставува 
надополнување за постоечката класична полиса за животно осигурување која е 
договорена пред одреден број на години, но сега договарачите односно нивните 
потреби повеќе не им одговора сумата од полисата.  

Полисите за инвестициско животно осигурување со повеќекратни месечни уплати 
наменети се за просечно повеќечлено семејство кои се евентуално кредитно задолжени. 
Причината се наоѓа во тоа што и полисите за инвестициско животно осигурување како 
и класичната полиса за животно осигурување се добар инструмент за долгорочно 
дисциплинирано штедење кое обезбедува финансиска заштита во случај на смрт на 
осигурениот. Сепак треба да се нагласи дека полисата за инвестициско животно 
осигурување за разлика од полисата за традиционално животно осигурување, имаат во 
предвид долгорочно штедење, реално може да осигура многу поголеми приходи од 
класичната полиса за живот.  

Полисата за животно осигурување поврзано со повеќекратни уплати има и така 
наречено cost average effect (метода на просечни трошоци или постепено инвестирање). 
Клиентот кој врши месечни уплати купува удели некогаш по високи а некогаш по 
ниски цени зависно од успехот на фондот, односно од состојбата на пазарот на капитал. 
Така што еден исти клиент доколку дисциплинирано уплаќа еднакви месечни износи го 
намалува ризикот од вложување: еднаш уделите ќе бидат купени по висока, а друг пат 
по пониска цена или долгорочно разгледувано ќе се забележи раст на вложените 
средства.  

На ист начин кај поголем број полиси за инвестиционо животно осигурување 
договарачот може да избере инвестиционен фонд или фондови во кои ќе вложува така 
што ќе се позиционира спрема ризикот што сака да го прифати. Постојат неколку 
инструменти со кој ризикот кој го презема договарачот се става во одредена рамка 
(долгорочно вложување, диверзификација во различни фондови и метода на просечни 
трошоци). Досегашните статистички податоци на поедини осигурители покажуваат на 
фактот дека со влијание на полисите за инвестиционо животно осигурување кои 
месечно вршат уплати за производи за животно осигурување поврзани со инвестициони 
фондови, и таквите осигурители кои ги нудат полисите за животни осигурување ќе 
бидат дополнителен фактор на стабилност на пазарот на капитал бидејќи не ги 
повлекуваат своите влогови кога пазарот на акции е во опаѓање туку спротивно тогаш 
кога купуваат. Сите менаџери на фондовите се свесни за вредноста на таквите 
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активности и секогаш настојуваат да имаат осигурители кои нудат полиси за 
инвестиционо животно осигурување во нивните инвестициони фондови.  

Од друга страна осигурителите мораат така да ги организираат своите продажни мрежи 
да дадат внимателни предвидувања во поглед на можните просечни годишни приходи, 
а сѐ со цел да се избегне нереалните очекувања од договарачите. Вредноста на 
полисите, односно сумата по истекот на договорот е многу осетлива на просечната 
стапка на годишниот приход. На пример, лице од 35 години кое месечно уплатува 100 
евра полиса за месечно животно осигурување со просечен годишен приход од 8% ќе 
очекува исплата за доживување од околу 65.000 евра иако во текот на траењето на 
полисата е уплатено 30.000 евра. Во случај да годишниот приход се прецени и на 
договорачите им се презентира дека можат да очекуваат годишен приход за време 
траење на полисата, договорачите би се надевале на повеќе од 180.000 евра исплата по 
доживување што е далеку од реалната состојба. Значи значајна улога во осигурувањето 
има статистиката. Претставува битен елемент за процесот на проценување од ризик. 
Статистиката ни помага да се утврди степенот на опасност и одреди премија која треба 
да се внесе во фондот на осигурување. Во осигурувањето голема улога игра и 
актуарската математика.  

Со примена на тие принципи се пресметува премија за животно осигурување, а во 
секоја компанија за осигурување постојат интерни организациски структури и посебна 
актуарска служба. 

Причини за настанување на договорите за инвестициско животно осигурување може да 
се прикажат со следното: 

• Времињата се менуваат - клиентите се софистицирани, многу од нив имаат 
искуства во вложување; 

• Долгорочните приходи на осигурителите за живот (традиционални производи за 
животно осигурување) пропаѓаат - ниските загарантирани технички каматни стапки и 
евентуалните удели во добивка; 

• Поедини договарачи на осигурување преферираат различни вложувачки стратегии 
очекувајќи подобри приходи;  

• Фиксните премии понекогаш не одговараат на животниот стил на договарачот, 
договарачот самиот сака да одреди кога и колку ќе плаќа премија; 

• Договарачот сака да го следи циклусот на вложувања, како осигурителот вложува 
средства собрани од уплатата на премијата; 
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• Одговор на новите потреби на договарачот - воведување на производи за 
инвестициско животно осигурување во средината на 20-иот век прво англосаксонското 
подрачје;  

• Златна година на осигурување за живот е поврзана со вложувања во 
инвестиционите фондови во земјите на ЕУ била 1997 година (на пример, Белгија и 
Франција); и 

• Инвестиционото животно осигурување најмногу е застапено и развиено во САД, 
Канада и Австралија (повеќе од 50% од премиите за животно осигурување се однесува 
на инвестициско животно осигурување). 

Острата конкуренција на заедничките фондови, комерцијалните банки и другите 
финансиски институции оставиле последица на животното осигурување. 
Конкурентската игра за сиромашна и ограничени средства во финансискиот систем 
влијаела на промените на традиционалните готовински полиси. Друштвата за 
осигурување морале да развијат најразлични производи на доживотно осигурување. 
Комбинирајќи заштитни осигурувања со инвестициони елементи28. Така настанале 
поединечните видови на доживотно животно осигурување: 

• Варијабилно животно осигурување; 
• Универзално животно осигурување; и 
• Варијабилно универзално животно осигурување (англ. US. Variable universal life 

unsurance односно англ. UK. Unit-linked life insurance). 

За варијабилно животно осигурување карактеристична е непроменливата премија, а 
исплата на однапред договорена осгурена сума во случај на смрт и готовинската 
вредност зависи од резултат од одбраниот инвестициски портфељ. Оваа врста 
осигурување на живот се развила во САД пред 30 години. Сопственикот на полисата 
може да инвестира дел од премијата (нето премија) во различни фондови кои нудат 
различни нивоа на ризик и можност кои се движат од пазарот на пари и државни 
обврзници до домашни и меѓународни договори. Со други зборови, исплатата за смрт и 
вредноста на откуп на пари се намалува или се зголемува во зависност од резултатите 
од инвестирањето на средствата од одредената сметка на осигурениот. И во овој тип на 
осигурување постојат различни политики, сепак може да се презентираат заедничките 
карактеристики на варијабилното осигурување на живот како што следува: 

                                            

28 Ostojić. S. (2007) Osiguruvanje i upravuvanje rizicima. Beograd, Data Status. 
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• Варијабилната полиса за осигурување на живот претставува постојан доживотен 
договор со фиксна премија. Премиум пресметката се базира на просекот и гаранциите 
дека нема да се зголемат; 

• На посебна сметка се чуваат резервите кои се вложуваат во акции или во други 
финансиски инструменти. Осигурените лица можат да инвестираат средства во обични 
акции, обврзници, инструменти на пазарот на пари, меѓународни финансиски 
инструменти и сл. Кога инвестициските резултати се поволни, се зголемува и  
номиналниот износ односно осигурената сума; и 

• Кога резултатите од инвестирањето се минимални, се намалува и износот на 
животно осигурување, меѓутоа тој износ не може никогаш да биде понизок од 
осигурената сума. 

За универзално животно осигурување како една врста доживотно осигурување 
специфично е флексибилното плаќање на премија односно променлива премија. Освен 
при плаќањето на првата премија, осигурениот сам го одредува износот и зачестеноста 
на уплатата на премијата. Премијата намалена експлицитните платени трошоци, се  
кредитира со сметката за готовинска вредност (која се нарекува и акумулационен 
фонд). Од тие средствата се врши исплата на месечни надоместоци во случај на смрт со 
одбивање на кредитот за месечна камата29. Понатаму, од полисата за универзално 
животно осигурување, обично месечно се одбиваат административни трошоци. 

Од друга страна, варијабилното универзално животно осигурување (инвестициското 
животно осигурување) претставува важен вид на доживотно животно осигурување, а во 
суштина тоа е настанато со комбинирање на претходните два вида на доживотно 
животно осигурување (варијабилно и универзално). Големината на полисата за 
варијабилното универзално животно осигурување се продава како инвестиционо или 
даночно ослободување. Варијабилната универзална полиса е слична на полисата на 
универзалното осигурување, но има две значајни карактеристики:  

1. Осигурениот одредува колку премии ќе бидат инвестирани во инвестициски 
фондови, што овозможува значителна флексибилност при инвестирање; и 

2. Не постои гаранција во политиката на варијабилно универзално осигурување на 
живот за најниска каматна стапка или најниска парична вредност. Освен ако полисата  
има сметка на непроменлив приход, кој гарантира најниска каматна стапка на 
готовинските вредности. 

                                            

29 Ostojić, S. (2007) Osiguranje i upravljanje rizicima. Beograd, Data Status. 
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Варијабилното универзално животно осигурување му дава на осигурениот можност на 
вложување на премии во најразлични инвестициони инструменти. Премијата се 
инвестира по пат на една или повеќе сметки, кои се слични на еден заеднички фонд во 
дневните операции. Друштвото за осигурување обично има десет или повеќе посебни 
сметки на располагање. Тие сметки обично опфаќаат сметки од купување на акции, 
сметки од купување обврзници, купување на меѓународни хартии од вредност како и 
останати сметки30. Некои компании за осигурување користат заеднички средства како 
отворени инвестициски подсметки. Премиите служат за купување инвестициски 
единици што ја претставуваат вредноста на инвестицијата. Премијата се инвестира во 
зависност од инвестициските цели на осигурителот и неговата толеранција кон 
ризикот. 

За разлика од универзалното осигурување, варијабилното универзално осигурување на 
живот не гарантира најниска каматна стапка или готовинска вредност. Кога 
осигурениот купува полиса на универзално животно осигурување, сметката на 
готовинската вредност остварува приход по основ на каматна стапка која ја одредило 
друштвото за осигурување за одреден период Меѓутоа, кај полисата за варијабилно 
осигурување осигурениот бира еден или повеќе посебни сметки и готовинска вредност 
за тие сметки. Не постои гаранција за исплата на минималната камата или готовинската 
вредност, освен ако не е поткрепено на почетокот да се бира и сметката на 
непроменливите приходи, само во тој случај постои гаранција за исплата на најмалата 
каматна стапка. 

Варијабилното универзално осигурување има релативно високи трошоци за исплата. 
Јасно е дека постојат такви трошоци доведуваат до намалување на остварениот приход 
од инвестицијата. Во САД осигурените најчесто купуваат полиса за варијабилно 
универзално осигурување живот за да остварат даночни ослободувања, односно 
користат полиси за такво осигурување како даночен залог. Истражувањето на пазарот 
за варијабилно универзално осигурување укажала на одредени недостатоци за оваа 
врста на осигурување: 

• Варијабилното универзално животно осигурување е оптоварено со провизија и 
трошоци во распон од 5 - 10 %; 

• Варијабилното универзално животно осигурување има и високи цени за откуп на 
полисата. Во поедини случаеви исплатата на откупната цена го преминува износот на 

                                            

30 Ibid 
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премијата на првата година, а се смалува се до нула во текот на првите десет или 
дваесет години;  

• Премиите се опасни;  
• Провизијата или надоместокот за инвестициските менаџери се исплатува како 

одбиток од посебна сметка на дневна осново, а во распон од 0,2 – 1,5 %; и 
• Високи административни трошоци се наплатуваат како одбиток од сметката на 

готовинските вредности. 

Варијабилното универзално животно осигурување е едно од ризичните облици на 
животно осигурување. Ризичноста се гледа во постојаната голема изразеност на 
инвестицискиот ризик. Поединци корисници оваа врста на животно осигурување го 
означиле  ова осигурување како рулет осигурување. Инвестицискиот ризик во 
потполност го сносат осигурените. Приходот од инвестицијата зависи од висината на 
инвестициските средства. Во случај на скромен влог, готовинската вредност може да 
биде нула. Во случај инвестирање во акција, посебно, издвоената сметка на готовинска 
вредност се намалува или се зголемува како пад или пораст на пазарот на акции. Кај 
констатираниот пад на пазарот осигурените плаќаат додатна премија за да полисата 
биде активна. 

За разлика од Остојиќ31 кој ја истакнува исклучиво негативната страна на животното 
осигурување поврзана со вложување во инвестициски фондови, Хунт32 во своите 
студии заклучува дека производите на инвестициското животно осигурување се многу 
комплексни, но и покрај сложеностите и нејаснотиите поедини компоненти на прв 
поглед, оваа врста осигурување има свои предности кои генерално гледано, значително 
ги преовладуваат недостатоците. Понатака Хунт33, нагласува дека секоја стратегија за 
инвестирање треба да се заснова на методи на просечни трошоци или постепени 
вложувања. На тој начин, периодично (месечно или слични временски интервали) 
вложување повеќе или помалку идентични износи, што е карактеристично за животно 
осигурување врзано за вложување во инвестициони фондови, се купуваат сѐ повеќе 
делови кога пазарот опаѓа, а помалку удели кога пазарот расте.  

Земајќи во предвид дека полисите за инвестициско животно осигурување се склучуваат 
на целиот животен век на осигурениот, така често осигурувањето трае и повеќе од 20 
години, навистина нивната ефикасност за време на траењето на осигурувањето се 
                                            

31 Ibid 
32 Hunt, J. (2003) Variable Universal Life Insurance: Is it Worth it? [Internet]. Washington DC, CFA. Available 
from: Consumer Federation of America http://www.consumerfed.org/pdfs/vulreport0203.pdf [Accessed 31 
March 2014] 
33 Ibid 
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покажува на дело за време на тој временски период. Заради долгорочниот карактер на 
производот за животно осигурување и готовина која се акумулира, премијата за 
инвестициско животно осигурување претставува голем извор на фондови за друштвата 
за осигурување. Полисата за цело животно осигурување се форми на осигурување кои 
поединците најчесто ги купуваат. Додека традиционалната полиса гарантира фиксна 
исплата или номинален износ во случај на непредвиден случај, варијабилното 
универзално осигурување вложува уплати на премии и инвестициски пари, акција и 
обврзница. Носителот на полисата обично бира вложување во заеднички и 
инвестициски фонд. Овој тип на осигурување на живот обезбедува можност за 
алтернативен начин на градење како што вредноста на полисата се зголемува (и / или се 
намалува) на активата во заедничките инвестициски фондови во кои се вложуваат 
премии34. Значи, осигурителите вложуваат премии во инвестициони фондови за пари, 
акција и обврзница, а компонентата штедење или вложување во договор го одржува 
создадениот пазарен профит (добивка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

34 Jednak, J. (2007) Finansijska tržišta. Beograd, Beogradska Poslovna Škola. 
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5. ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во Република Македонија животното осигурување се остварува преку четири друштва 
за животно осигурување35 за 2016 година. Животното осигурување, од кога се водат 
официјални статистики достапни за јавноста постои уште од 1999 година преку едно 
друштво за животно осигурување, а тоа е Кјуби осигурување кое беше регистрирано за 
работа и за животно и за неживотно осигурување. Периодот од 1999 година до 2016 
година (што преставува и анализираниот период за овој магистерски труд) се 
карактеризира со три позначајни отстапувања, и тоа:  

- Периодот од 1999 година до 2004 година, во кој период претставува застој и 
назадување на животното осигурување во Република Македонија. Една компанија за 
животно осигурување која од 2002 година само го сервисира портфељот за животно 
осигурување со просечно учество во вкупна полисирана премија од 8,7% (со негативен 
предзнак за 2003 год. од -4%). Пласирање на традиционални видови на животни 
осигурувања и многу мала посветеност на потребите на потрошувачите, 
дистрибутивните канали или пак новите технолошки прилагодувања. 

- Период од 2004 до 2012 година, период на раст и развој на животното осигурување 
во Република Македонија. Основање на нови компании за животно осигурување 
(Кроација осигурување - живот 2004 год., Граве животно осигурување од 2007 год., 
Винер и Уника осигурување за живот 2011 год.). Кјуби Македонија во целиот овој 
период само ги сервисира имателите на животно осигурување во Република 
Македонија сѐ до 2014 година, кога и целосно е преземена од Виена иншуренс груп. 
Период на континуиран раст на животното осигурување од 23% на бруто полисирана 
премија. Се пласираат традиционални видови на животни осигурување, но со 
значително подобрување на продажната мрежа и иновативни пристапи (Банка 
осигурување-Банки кои се јавуваат како застапници на друштва за осигурување за 
животно осигурување, Охридска банка АД, Охрид го застапува Граве од 2012 година). 
и  

- Период од 2012 година до 2016 година, период на стабилизирање и развој, кој се 
карактеризира со воведување на нови иновативни производи за животно осигурување 
(од 2014 година се нудат Oсигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар 
на осигурениот т.е. инвестициони хибридни видови на животни осигурувања) и 

                                            

35 Податоците се однесуваат за периодот до 2016 година. Во 2017 година имаме регистрација на уште 
едно друштво за осигурување живот (Триглав Осигурување Живот АД, Скопје) кое започна со работа на 
01.12.2017 година.  



 СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ УСЛОВ ЗА РАСТ 
НА КОМПАНИИТЕ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Јулија Бибовска 61 

 

стабилизиран раст од 21% (просечно за овој период за бруто полисирана премија) на 
годишно ниво. 

Од целокупниот анализиран период може да видиме дека имаме континуиран раст на 
животното осигурување во поглед на бруто полисирана премија (Види Графикон 1).   

 
Графикон 1: Состојбите на осигурувањето во Република Македонија (1999-2016) 

Може да се види посакуваниот раст во периодот од консолидирање на пазарот за 
животно осигурување од 2004 година со благ пораст за да во наредниот период имаме 
континуирано придвижување сѐ до денес. 

Учеството на животното осигурување во вкупното осигурување во Република 
Македонија во анализираниот период се движи од незначително во првиот период со 
2% од вкупното осигурување, просечно 4.4% во вториот период и 12.5% во третиот 
период.  

 
Графикон 2: Процентуално учество на видовите на осигурувања во  

                                      Република Македонија (1999-2016) 
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Според трендот на зголемување на процентуалното учество на животното осигурување 
во однос на неживотното осигурување во вкупното осигурување во Република 
Македонија се очекува да се изедначат за приближно 13 години доколку условите 
останат исти и нема поголеми дисторзии во економското опкружување36.  

Значајна е и анализата на бруто полисирана премија за животно осигурување во однос 
на претходната година, што претставува реални зголемувања на секторот осигурување 
живот, што може да го видиме од следниот графикон.   

 

Графикон 3: Процентуални промени и просечна промена на животното      
                       осигурување во Република Македонија (1999-2016) 

Од анализираниот период може да се види просечен раст на бруто полисирана премија 
од 18% за животно осигурување во Република Македонија во споредба со претходната 
година. Но поединечно по периоди, првиот период 8%, втор 23% и трет 21%. 
Екстремните вредности во 2007 и 2008 година може да се протолкуваат како нормални, 
поради ниското ниво од претходниот период на бруто полисирана премија и 
неразвиениот пазар за животно осигурување и влезот на нови компании за осигурување 
за животно осигурување.  

  

5.1. Состојби на животното осигурување во Република Македонија 

За потребите на овој магистерски труд, а со цел докажување на поставените тези се 
водевме преку комбинации на методи (кабинетски пристап, компаративен, 

                                            

36 Сопствена анализа на полиномни предвидувања во Excel. 
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генерализација итн.) на релевантни податоци од Агенцијата за супервизија на 
осигурување37 и Националното биро за осигурување38. Поради тоа што се работи за 
проблематика не доволно обработена во нашето говорно подрачје, но и пошироко, но и 
се работи за иновативни постапки, процеси, начини кои би се рефлектирале во иднина 
мораше да се пристапи кон комбиниран метод на анализа на реалните состојби на 
пазарот во минатото и сегашноста, за да се направи пресек на реалната слика за 
животното осигурување во Република Македонија и да се дознаат размислувањата за 
перспективите на животното осигурување во Република Македонија. Првиот дел се 
состоеше од анализа на релевантните податоци достапни за јавноста и анализа на 
употребата на современите алатки од страна на друштвата за животно осигурување 
(анализа на електронските алатки на друштвата за животно осигурување, 
искористеност на социјалните медиуми, промоција на иновативни производи итн.) и 
втор дел, кој мораше да се одработи преку прашалник за да се добијат одговори за 
перспективите, а кој беше наменет за менаџментот на компаниите кои претставуваат 
двигатели на стратегиите и политиките би ги имплементирале во иднина или ги 
спроведуваат во денешницата.  

Во продолжение следуваат анализите на компаниите за животно осигурување: 

Во следната табела може да видиме што најмногу употребуваат компаниите за животно 
осигурување во делот на интернетот и ИТ алатки за поголема достапност и 
приближување кон новите генерации на потрошувачи. 

 

 

 

 

 

 

                                            

37 Агенцијата за супервизија на осигурување е основано во 2009 година како независно регулативно тело 
со надлежности и овластувања да се грижи за законско и ефикасно функционирање на пазарот на 
осигурување, со цел заштита на правата на осигурениците и корисниците на осигурителните услуги. 
Еден од основните принципи на Агенцијата и е: Транспарентност - Пласирање квалитетни информации 
за пазарот на осигурување како и обезбедување со навремени информации за потребите на учесниците и 
корисниците на осигурителните услуги. 
38 Национално биро за осигурување основано 1993 година од страна на компаниите за осигурување во 
Република Македонија, е задолжено да издава Билтен според статусните акти за активностите на 
компаниите за осигурување во Република Македонија 
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Табела 2: Анализа на веб сајтовите на компаниите за животно осигурување 
  Граве Кроација 

Живот 
Винер 
Живот 

Уника 
Живот 

Посебна веб страна ДА ДА ДА НЕ 
Пријателски кориснички 
интерфејс 

НЕ ДА ДА НЕ 

Користење на социјалните 
медиуми 

НЕ ДА  ДА НЕ 

Калкулатор НЕ ДА НЕ ДА 
Инвестициско животно 
осигурување 

НЕ ДА ДА НЕ 

Банка осигурување (застапници) ДА ДА ДА НЕ 
Мобилни апликации НЕ НЕ НЕ НЕ 
Лојалност спрема клиенти НЕ ДА ДА НЕ 

Добиените резултати говорат дека само една компанија може да се каже дека во 
потполност (нема мобилна апликација) е во тренд со новите технолошки достигнувања 
и начини за доближување кон потенцијалните и постојните корисници. Поразително е 
тоа што дури 50% од компаниите не ги користат социјалните медиуми како начин за 
приближување кон корисниците и ниту една компанија нема мобилна апликација за 
пристап. Користењето на нови видови на производи (инвестициско животно 
осигурување) е 50% како и лојалноста спрема клиентите што е една од значајните 
алатки за задоволство и задржување на постојните клиенти и ексклузивност за новите 
клиенти. Лоша е состојбата со веќе застарените политики да се има или не посебен веб 
сајт и каков треба да биде, поради тоа што една компанија нема ниту посебен веб сајт 
туку се служи со компанијата од неживотното осигурување иако се посебни правни 
субјекти на македонскиот пазар за животно осигурување. Пола од компаниите се 
служат со пријателски интерфејс39 на своите веб страници, а останатите се непрегледни 
и тешко разбирливи. На следната слика е прикажана графички искористеноста на овие 
алатки: 

                                            

39 Пријателски интерфејс на веб страница-програмски прилагодувања за лесно користење од страна на 
корисникот. При прилагодувањето треба да се запази да биде: едноставен, организиран, интуитивен и 
сигурен. Повеќе: https://techterms.com/definition/user-friendly, пристап: 10.11.2017. 
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Графикон 4: Анализа на веб сајтовите на компаниите за животно осигурување 

Во продлабочување на анализата за искористеноста на социјалните медиуми како 
најголем двигател во последниве 5 години за приближување кон корисниците, но и 
алатка кој ја користи 89% од Y и Z генерациите40 ќе видиме дека само една компанија 
користи повеќе од една социјална мрежа и само една компанија може да кажеме дека на 
редовна основа се постира информација на овие медиуми. На следната табела може да 
видиме кои се тие социјални медиуми, популарноста на компаниите (преку следбеници 
на социјалните медиуми) и ажурирања. 

Табела 3: Искористеност, популарност и ажурирања на социјалните медиуми на      
                  компаниите за животно осигурување во Република Македонија за 2017 год.  

  Кроација Живот Винер Живот 
  Фејзбук Фејзбук 
Следбеници 6001 3975 
Ажурирања Редовно Периодично 
  Твитер  
Следбеници 70  
Ажурирања Периодично  
  Инстаграм  
Следбеници 1294  
Ажурирања Редовно  

 

                                            

40 Insurance trends and growth opportunities for Poland, Sopot annual conference, McKinsey & Company, May 
7th 2015 
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Во продолжение ќе ги видиме надворешните канали за дистрибуција на компаниите за 
животно осигурување како многу важен сегмент во современите трендови.  

 

Графикон 5: Надворешни дистрибутивни канали на друштвата за животно     
                        осигурување во Република Македонија 

Од графиконот може да видиме дека само една компанија нема соработка со банка за 
дистрибуирање на нивните производи, но исто така и останатите три компании 
соработката со банките т.е. банк осигурување се сведува само кон застапување на 
компаниите за животно осигурување, но не и консолидации или аквизиции. Од 
длабинската анализа може да се види дека соработката на поголем дел од компаниите 
за животно осигурување со банките се сведува на соработка преку сопственичката 
структура т.е. конекциите кои ги имаат со матичните компании41. 

Табела 4: Приказ на банки застапници на осигуруавње 

 
Банка осигурување 

(застапници) 

Година 
на 

соработка 
Граве Охридска Банка 2012 
Кроација 
Живот НЛБ Тутунска 2015 

Винер 
Живот Шпаркасе банка 2015 

Уника 
Живот НЕ НЕ 

                                            

41 Мора да напоменеме дека сопственичката структура на компаниите за животно осигурување во 
Република Македонија е 100% странска. 
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Во рамите на новитетите и прилагодувањето на производите, транзицијата од 
традиционално кон современо допринесе компаниите за животно осигурување да 
воведуваат и нови производи, како што е осигурувањето на живот кога инвестициониот 
ризик е на товар на осигурениот, меѓународно познато како unit linked осигурување. Во 
Република Македонија овој вид на осигурување започнал да се продава во 2015 година 
од страна на едно друштво за осигурување. Трендот иако е доста мал (само две години) 
може да го видиме на следниот графикон: 

 

Графикон 6: Приказ на новите видови на животно осигурување во споредба со    
                        вкупниот број на склучени договори 

Од графиконот може да видиме дека зголемувањето на договори за животно 
осигурување е 58%, но зголемувањето на договорите за unit linked осигурување е 
зголемување од 451%. Иако имаме голем раст на овој вид на осигурување, немаме 
промена во однос на учеството во рамките на вкупните видовите на животно 
осигурување. Најголемо учество во осигурувањето на живот зазема традиционалното 
осигурување на живот (мешаното осигурување) со учество од 73,82%, потоа следува 
осигурување на живот во случај на доживување со 8,27%, ризико осигурување со 
5,56%, осигурувањето на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот 
со 4,45% и дополнителното осигурување на живот со 7,89%42.  

При анализа на достапните податоци и информации од компаниите за животно 
осигрурување, но и од природата на проблемот кој е поставен во овој магистерски труд, 

                                            

42 Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 
2016 година 
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се соочи недостаток на информации за факторите, влијанијата на трендовите и 
искористеноста или планираните активности во поглед на современите трендови. Во 
таа насока е изготвен структуриран отворен прашалник за сите четири компании за 
осигурување за животно осигурување во кои се дадени прашања на мултипли избор на 
кои треба да се определи интензитетот на појавите (факторите). Мерењето на 
интензитетот на истражуваните појави ја направивме со примена на Ликертовата скала 
со која сакавме да добиеме резултати за карактеристиките на предметот за 
истражување кои влијаат на целите на истражување во овој магистерски труд. 
Интензитетот т.е. степенот на влијание на овие фактори се определивме да ги дадат 
лица од врвниот менаџмент на компаниите за животно осигурување, па во таа прилика 
беше пуштен прашалник преку електронска пошта до менаџментот на компаниите за 
кој начин на дистрибуција на прашалникот беше негативен43. Па поради тоа, мораше да 
се пристапи кон друга метода на прибирање на податоци преку директно интервју со 
лица од менаџментот на компаниите за осигурување со истиот прашалник, за кој начин 
се прибраа 100% одговори на прашалникот44.   

Од одговорот на прашалникот се добија следните информации: 

 

Графикон 7: Кои детерминанти најмногу влијаат врз одлуките за купување на     
                        животно осигурување 

Од графиконот може да се заклучи дека најголемо влијание за купување на животно 
осигурување во Република Македонија имаат демографските фактори, а потоа 
економските и социјалните, па политичките и на крајот технолошките. Ова се ставови 
на менаџментот на компаниите за животно осигурување и како тие ги антиципираат 

                                            

43 Пратен во месец август 2017 година со 0 повратни одговори. 
44 Прашалникот е во Прилог 1. 
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овие фактори. Можеби поради недостаток на анализа на пазарите т.е. големината на 
пазарот на животно осигурување во Република Македонија и влијанијата кои ги имаат 
турбулентните времиња на транзиција од деведесеттите и политичката нестабилност во 
последните години, надоврзана со големиот процент на невработеност допринесува да 
имаме вакви резултати. Но не би требало да се стави акцент на минатото, поради тоа 
што животното осигурување се однесува на иднината и треба да се следат трендовите 
на новите генерации и потребите кои ги имаат тие. Поразително е тоа што 
технолошките фактори се на последно место со влијание, а не се антиципира дека 
развојот на технологијата допринесува до поголема достапност со информации битни 
за донесување на стабилни одлука во сегашноста за иднината. 

Друштвата за осигурување за животно осигурување својата распространетост на 
пазарите ја прават преку својата продажна мрежа и бројот на продадени договори, но 
трендовите се менуваат и традиционалните производи полека стануваат минато, иако 
во македонски услови сѐ уште опфаќаат 95% од портфељот. Во следниот графикон се 
претставени ставовите за трендовите кои влијаат во донесувањето на одлуки за 
креирање на нови производи во животното осигурување.   

 

Графикон 8: Трендови на влијание врз одлуките за креирање на нови производи      
                        на животно осигурување 

Од графиконот може да видиме дека најголемо влијание имаат макроекономските и 
микроекономските трендови во насока на донесување на одлука за нови видови на 
производи. Со најмало влијание се иновациите и меѓународните прилагодувања и со 
просечно и некое влијание електронските технологии и консолидациите и аквизициите. 
Овие резултати можеби се последица на веќе споменатите причини (микроекономската 
нестабилност), но и влијанијата кои ги имаме од надвор, иако во најголема мера немаме 
големи надворешни турбуленции на пазарот за животно осигурување кои би влијаело 
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на национално ниво, но согледувајќи ја сопственичката структура на целосно странски 
капитал, можеби е разбирлива загриженоста или пак влијанието кое го има матичната 
институција. Поразително е просечното влијание на иновациите, поради тоа што тие се 
двигатели на современите трендови во секојдневието, но поради малиот пазар и 
ограничените можности можеби претставува препрека да се размислува во тој правец, а 
може да биде предизвик да се пенетрира подобро на македонскиот пазар со иновативни 
производи за животно осигурување. Позитивно е влијанието на конкуренцијата што ја 
докажува стабилизацијата и здравиот натпревар на пазарот за животно осигурување во 
последните години, но и следењето на трендовите со нови современи производи за 
животно осигурување. Во 2015 година само една компанија Винер живот пушти во 
промет unit-link осигурувања, за да веќе во 2016 година истиот пример го следи уште 
една компанија за животно осигурување.  

Не се зема во предвид дали некој фактор има влијание или не, доколку компаниите се 
пасивни набљудувачи на состојбите. Големите компании и компаниите кои сериозно 
сакаат да бидат водечки во својот бизнис се активни двигатели на промените, 
состојбите или движењата. Затоа следната група на прашања ни ги покажува 
трендовите кои ги применуваат компаниите за осигурување за животно осигурување во 
Република Македонија.    
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Графикон 9: Трендови за унапредување на продажбата на животно осигурување 

Од графиконот, очекувано45, се добија следните податоци: најголеми трендови се 
унапредување на продажниот кадар и инвестициското животно осигурување; просечно 
дистрибуцијата преку банките; и потпросечно и без влијание се мобилни апликации, 
микро осигурување, социјални медиуми, биометрички производи и хибридни 
производи. Унапредувањето на продажниот кадар можеби не е во поглед на светските 
трендови во поглед на специјализации по одредени таргет групи, туку се сведува на 
унапредување на продажните капацитети поради големиот влез и излез на ваквиот 
продажен кадар и условите кои ги нудат компаниите за осигурување за животно 
осигурување, но за тоа треба понатамошна и друга анализа. Во однос на 
инвестициското животно осигурување очекувани се резултатите на две компании за 
осигурување и следењето на останатите две на состојбите со овој нов тип на договори 
за животно осигурување. За социјалните медиуми е очигледна ситуацијата поради 
невоочување (сѐ уште) на придобивките од овие типови на медиуми (само една 
компанија е присутна на повеќе од еден социјален медиум, а две воопшто не се 

                                            

45 Од анализата на извештаите и веб сајтовите на компаниите за животно осигурување (првиот дел од 
оваа глава). 
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присутни). Останатите трендови можеби непознати, можеби предизвици, можеби 
неспремни компаниите за животно осигурување во Република Македонија ги 
доживуваат. Поради несигурноста на одговорот на интервјуираните страни, а ќе 
заклучиме дека треба да биде поттик за размислување и начин на прилагодување на 
работните навики, но и на навиките на потрошувачите, за кои овие навики 
претставуваат секојдневие.     

 

5.2. Перспективи на животното осигурување во Република Македонија 

Се вели дека интернетот ќе направи за услугите тоа што производната линија го има 
направено за стоките. Што значи ова за осигурувањето? Некои експерти го прогласија 
интернетот како конечно решение за проблемот со дистрибуцијата во осигурувањето, 
но не и во Република Македонија. Таквиот поедноставен одговор тешко може да биде 
подалеку од вистината, бидејќи се однесува само на мал дел од прашањето. Да, 
интернетот ќе стане силен дистрибутивен канал за поедноставни производи, но никој 
не треба да ја потценува моќта на агентот или советникот. Во крајна мера, клиентите 
секогаш ќе селектираат дистрибуција. Во светот на интернет никој не може да поседува 
клиент. Клиентот е поткован со знаење. Што се однесува до дистрибуцијата преку 
Интернет, остануваат многу неодговорени прашања: Како да се справите со каналскиот 
конфликт? Како да се спречи еродирањето на маргините? И најмногу фундаментално, 
ако се изгради веб-страница, дали клиентите ќе ја пронајдат и ќе купат од неа? Добрата 
вест за интернетот е дека неговата вистинска моќ е како двигател на сложени бизнис 
модели кои ги интегрираат сите начини на дистрибуција, и исто така како олеснувач на 
директна обработка на полисите и управувањето со побарувањата и како редуктор на 
трошоците за набавки. Бизнис трошоците ќе паднат драматично; на пример, групата за 
финансиски услуги AXA проценува дека трошоците за управување со полисите ќе се 
намалат за 98 проценти. Сите главни глобални компании за осигурување трошат 
милијарди долари за своите стратегии поврзани со е-бизнис.  

Победниците ќе бидат оние кои најефикасно ќе ги искомпонираат своите трошоци. 
Како што Бил Гејтс говори „ние секогаш ја преценуваме промената што ќе се случи во 
следните две години и ќе ја потцениме промената што ќе се случи во следните десет 
години“. 

За повеќето осигурители, приоритет треба да биде со користењето на Интернетот прво 
да се преиспитаат деловните процеси, а второ да се подобрат постоечките 
дистрибутивни канали. Само тогаш, после тој процес треба да се користи за креирање 
на нови модели за дистрибуција. Традиционалните осигурители со големи, најчесто 
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половично временски, агенциски сили се соочуваат со посебни предизвици во 
подобрувањето на каналите, но исто така имаат многу да добијат. Попрофесионална и 
продуктивна агенциска сила ќе биде логичен исход на компании за осигурување кои 
усвојуваат современи интернет-бизнис-модели. 

Иако регулаторите и неподготвеноста на клиентите можат да ја ограничат продажбата 
преку границите, националните граници веќе стануваат сè понебитни како резултат на 
интернетот Управувањето со побарувањата, администрирањето на полисите, 
сметководството и преземањето на ризикот се соодветни за преместување. 

Вториот елемент што треба да се земе во предвид се човековите ресурси. Најважниот 
елемент во успехот на секој бизнис се луѓето. Индустријата за осигурување зависи од 
талентирани, способни, уверливи и добро обучени луѓе да донесуваат добри деловни 
одлуки, да водат оперативна ефикасност, да ја зголемат вредноста на односите со 
клиентите и да дејствуваат на нови можности. Меѓутоа, демографските трендови во 
текот на следните 10 години до 15 години укажуваат на стеснување на понудата на 
квалификувани млади работници низ развиениот свет. Традиционално, индустријата за 
осигурување да ги привлече работниците, нудејќи постојан, предвидлив пат во 
кариерата, стабилни работни услови и конкурентска компензација. Сè повеќе, овие 
типови на стимулации сами ги мотивираат следните генерации талентирани работници 
сѐ помалку. 

Односот помеѓу луѓето и технологијата е еден од клучните двигатели во зајакнувањето 
на работната сила на следната генерација. Тоа е прашање кое осигурителите треба да го 
разгледаат додека ги поставуваат своите организации за да ги исполнат предизвиците 
што претстојат пред ним. Некои од прашањата го вклучуваат следново: 

• Привлекување на младите таленти; 
• Мотивирање на вработените во кариерата;  
• Обезбедување непречен трансфер на знаење; и 
• Подобрување на продуктивноста преку поедноставување на информатичката 

средина. 

Телекомуникациите и мобилните компјутери нудат добри решенија за да им помогнат 
на вработените во кариерата, за тие да управуваат со нивната работа односно домашна 
рамнотежа во животот. Во некои случаи, барањата за усогласеност може да го 
ограничат видот на информациите што осигурителите можат да ги добијат надвор од 
канцеларијата, поради чување на документите и безбедносни правила. Далечинското 
работење, исто така, бара одредена обука од страна на менаџерите и работниците, 
бидејќи вештините и дисциплината потребни за работа од дома се разликуваат од 
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пристапот што се врши во канцеларија на животната средина. Сепак, посветеноста на 
практиките и технологијата што го олеснуваат балансот на работата / домашниот живот 
ќе биде голема предност за осигурителите кои сакаат да го задржат задоволството и 
мотивацијата на нивната следна генерација на лидери. 

Еден ветувачки пристап кон задржувањето на знаење, кој исто така помага во 
регрутирањето и развојот на помладите работници, е менторство. Иако компаниите 
засновани на знаење, како што се консултантските фирми и организациите за 
професионални услуги, го водеа патот во оваа област, програмите за менторство се 
главни во многу индустрии - вклучувајќи, секако и осигурувањето. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Значењето и важноста кое го има животното осигурување врз општеството и кон луѓето 
(осигурените) допринесува да се има студиозен и критичен пристап за влијанијата на 
современите трендови кои низ призмата на периодичност може да влијае во 
определбите за преструктуирање и прилагодување на компаниите за животно 
осигурување. Овој магистерски труд ќе допринесеме кон мисловно-теоретско 
дополнување на ставовите кон современите трендови како услов за раст на компаниите 
за осигурување за животно осигурување. 

Осигурување живот претставува доброволно приватно осигурување на лице со цел да 
се отстранат негативните последици од штетните настани, преку префрлување на 
ризикот (опасноста) на осигурителот. Договорот за осигурување живот му овозможува 
на лицето осигурено навреме да се погрижи за својата иднина и иднината на своето 
семејство. Осигурувањето живот, пред сè служи за исполнување на човечките потреби 
за сигурност и денешните консументи стануваат се повеќе свесни за тоа како сами 
мораат да се погрижат за својата финансиска сигурност и сигурноста на своите 
најмили. 

Осигурување живот може да се договори во согласност со потребите на осигурениот и 
неговите финансиски можности при што може да се избере помеѓу многубројните 
опции кои се на располагање на потенцијалните потрошувачи. 

Осигурувањето е институција преку која се надоместува определена штета настаната во 
општеството, во неговото стопанство или кај луѓето, поради дејството на уништувачки 
природни сили и од несреќни случаи. 

Основен мотив на секое осигурување е желбата за економска заштита од ризик, 
односно потребата од економска заштита. Со осигурувањето се дава економска заштита 
на сите. Економските последици се отстрануваат или се ублажуваат кај лицата чиј имот 
е уништен или оштетен. На тој начин, настанатата штета се распределува на целата 
заедница. Идејата на осигурувањето е создавање на заедници на загрозени и 
распределба на штетата на сите учесници во тие заедници. 

Осигурувањето на живот има голема улога во стопанството на една земја. Поседува 
голем капитал доверен од осигурените, што преставува економска потреба на секое 
општество, но и надомест на причинети штети што на тој начин се отстранува застојот 
во производството. Капиталот на друштвата за осигурување за животно осигурување 
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може да се користи и како средства кои се пласираат на пазарите за хартии од вредност, 
што придонесува за развој на целокупниот финансиски систем на една држава. 

Дефинирањето, определувањето, значењето на осигурувањето на живот не се доволни 
да ја определат улогата и местото на овој вид на осигурување во целокупниот 
општествен, економски и социјален аспект во една земја. Условеноста на 
осигурувањето на живот од определени фактори ја утврдува причината за раст или пад, 
развој или стагнирање на осигурувањето на живот во една економија. 

Спецификите на осигурувањето на живот допринесоа да ги групираме факторите од 
кои е условен неговиот раст и развој во пет групи: демографски, социјални, 
технолошки, економски и политички. Ваквата распределба на факторите ни дава една 
поопширна слика на тоа кои влијанија го условуваат развојот на осигурувањето на 
живот, но и кои фактори би се искористиле за појдовна точка за планирање на 
стратегии за раст, искористувајќи ги предизвиците (трендовите) на денешното 
современо опкружување.   

Трендовите се насоки и применети добри практики кои се користат во определен 
период и се тенденција на движење на определен сектор, дејност или појава. 
Осигурувањето на живот не е имуна на овие трендови, ниту е пасивен набљудувач на 
современите тенденции и на другите индустрии, особено информатичката технологија. 
Индикаторите кои го определуваат начинот на работење на осигурувањето на живот 
може да бидат од најразличен карактер: макроекономски услови, конкурентски 
притисоци, природни непогоди т.е. штети во осигурувањето, реосигурителните 
покритија и капацитети, технологиите, регулаторните реформи и спојувањата и 
аквизициите. 

Во Република Македонија животното осигурување се остварува преку четири друштва 
за животно осигурување за 2016 година. Учеството на животното осигурување во 
вкупното осигурување во Република Македонија во анализираниот период се движи од 
незначително во првиот период со 2% од вкупното осигурување, просечно 4.4% во 
вториот период и 12.5% во третиот период. 

Поради тоа што се работи за проблематика не доволно обработена во нашето говорно 
подрачје, но и пошироко, но и се работи за иновативни постапки, процеси, начини кои 
би се рефлектирале во иднина мораше да се пристапи кон комбиниран метод на анализа 
на реалните состојби на пазарот во минатото и сегашноста, за да се направи пресек на 
реалната слика за животното осигурување во Република Македонија и да се покажат 
размислувањата за перспективите на животното осигурување во Република 
Македонија. Првиот дел од добиените резултати претставува анализа на релевантните 
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податоци достапни за јавноста и анализа на употребата на современите алатки од 
страна на друштвата за животно осигурување (анализа на електронските алатки на 
друштвата за животно осигурување, искористеност на социјалните медиуми, промоција 
на иновативни производи итн.) и втор дел, преку прашалник се добија одговори за 
перспективите од менаџментот на компаниите кои претставуваат двигатели на 
стратегиите и политиките би ги имплементирале во иднина или ги спроведуваат во 
денешницата. 

Резултатите ја отсликуваат реалноста на пазарот за животно осигурување во Република 
Македонија. Со четири компании за осигурување за животно осигурување и пасивни 
набљудувачи на современите трендови, можеби не претставува некоја позитивна 
перспектива. Но зголемениот интензитет во последните години, и економско и 
политичко нестабилно опкружување допринесува да имаме и раст на животното 
осигурување, задоволителен за сите. Постепеното стабилизирање и на макро и микро 
економските фактори, воочувањето на потребата на дополнителни продажни канали за 
продажба и почеток на примена на инвестициски животно осигурувања, се перспективи 
кои се следат од конкуренцијата (како позитивен сигнал) и настојува да се 
прилагодуваат на новите состојби кои не се последица на потребите на корисниците, но 
се трендови во поширокото опкружување. Искористеноста на современите 
информатички алатки (интернет, социјални медиуми и мобилни апликации) е 
незначителна, но е чекор кој може да се очекува во нареден период, во осовременување 
и прилагодување на програмите за животно осигурување спрема потребите на 
осигурените (новите Y и Z генерации).  

Трендовите се насоки и добри практики кои менаџментот на компаниите за животно 
осигурување се надеваме дека ќе почнат да ги применуваат или треба да бидеме 
сигурни во тоа поради влијанието на матичните компании од кои потекнуваат. Но од 
голема полза за македонското општество е да се настојува со сите сили да се промени 
начинот на перцепција на животното осигурување, од недостижно, непознато, 
комплицирано и трошок за луѓето, во достапно, познато, едноставно и инвестиција за 
сигурен и безгрижен концепт. Овој концепт ги дава и препораките и перспективите на 
животното осигурување, кои во најголема мера ги прифаќаат современите трендови, 
бавно, но сигурно. Со резултатите во овој магистерски труд, се јавија дополнителни 
прашања, кои во иднина научната јавност би можела со сигурност да се посвети, 
поради живоста на материјата која се обработува. А самите резултати ќе дадат мал 
придонес во научната и пошироката јавност за проблематиката на современите 
трендови како услов за раст на животното осигурување. Република Македонија како 
мал пазар на животно осигурување не смее да ги игнорира современите трендови, туку 
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да биде иницијатор на новитети, можеби во најмала рака, најдобар следбеник на 
современите трендови поради тоа што населението во Република Македонија не се 
имуни на најголемиот феномен на денешницата, а тоа е глобализацијата.        
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Прилог 1: 

ПРАШАЛНИК 
Име на компанијата за животно осигурување: 

1. Кои детерминанти најмногу влијаат врз одлуките за купување на животно осигурување? Заокружи ја 

вредноста: (1) нема влијание, (5) најголемо влијание 

Демографски: 

1 2 3 4 5 

Социјални: 

1 2 3 4 5 

Технолошки: 

1 2 3 4 5 

Економски: 

1 2 3 4 5 

Политички: 

1 2 3 4 5 

2. Кои трендови најмногу влијаат врз одлуката за креирање на нови производи? 

Заокружи ја вредноста: (1) нема влијание, (5) најголемо влијание 

Макроекономски фактори: 

1 2 3 4 5 

Микроекономски фактори: 

1 2 3 4 5 

Конкуренцијата: 

1 2 3 4 5 

Меѓународни прилагодувања: 

1 2 3 4 5 

Консолидации и аквизиции: 

1 2 3 4 5 

Електронски технологии: 

1 2 3 4 5 

Иновации: 

1 2 3 4 5 

3. Кои трендови најмногу Ви користат за унапредување на продажбата: 

Заокружи ја вредноста: (1) нема влијание, (5) најголемо влијание 

Социјални медиуми: 

1 2 3 4 5 
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Дистрибуција преку банка: 

1 2 3 4 5 

Хибридни производи: 

1 2 3 4 5 

Биометрички производи: 

1 2 3 4 5 

Инвестициско животно осигурување: 

1 2 3 4 5 

Микро-осигурителни производи: 

1 2 3 4 5 

Мобилни апликации: 

1 2 3 4 5 

Дополнителни специјалистички обуки на продажен кадар: 

1 2 3 4 5 
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