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1. ОСНОВАЊЕ И МИСИЈА
Агенцијата за супервизија на псигуруваое на Република Македпнија (вп ппнатампщнипт текст
„АСП“) е сампстпјнп и независнп регулатпрнп телп кпе врщи јавни пвластуваоа утврдени сп
Закпнпт за супервизија на псигуруваоетп и Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт.
Закпнските надлежнпсти на АСП се пднесуваат на:
Спрпведуваое на супервизија над друщтвата за псигуруваое, псигурителните брпкерски
друщтва, друщтвата за застапуваое вп псигуруваоетп, псигурителните брпкери и
застапници, правните лица кпи се ппврзани сп друщтвата за псигуруваое и Наципналнптп
бирп за псигуруваое;
Дпнесуваое ппдзакпнски акти;
Пдлушуваое за издаваое или пдземаое дпзвпли, даваое или ппвлекуваое на
спгласнпсти, птстрануваое на незакпнитпсти пд спрпведени супервизии и други
ппединешни пращаоа; какп и
Изрекуваое мерки спрема друщтва за псигуруваое, псигурителнп брпкерски друщтва,
друщтва за застапуваое вп псигуруваое и други правни и физишки лица врз кпи АСП
спрпведува супервизија.
Вп рамки на свпите пвластуваоа и надлежнпсти, какп и преку шленствп вп медунарпдни
аспцијации пд пбласта на псигуруваоетп и спрабптка сп други надзпрни пргани, АСП има за цел
да придпнесе за зајакнуваое и ппттикнуваое на развпјпт на псигурителнипт пазар вп земјава,
спздавајќи на тпј нашин адекватна защтита на правата и интересите на псигурениците и другите
кприсници на псигуруваоетп.
Улпгата на АСП на пазарпт на псигуруваоетп е наспшена кпн зајакнуваое на сплвентната ппзиција
на друщтвата за псигуруваое, ппдпбруваое на нашинпт на финансискптп известуваое на пвие
субјекти, сп щтп ќе влијае врз ппдпбруваое на финансиската кпнтрпла и ппгплемата финансиска
стабилнпст на земјата.
АСП за свпјата рабпта пдгпвара пред Спбраниетп на Република Македпнија. Спбраниетп гп
усвпјува финансискипт план на АСП, какп и гпдищната сметка кпја мпра да биде ревидирана пд
страна на независен пвластен ревизпр.
Прган на управуваое на АСП е Спветпт на експерти, спставен пд претседател на Спветпт и 4 шлена.
Претседателпт и шетирите шленпви на Спветпт на експерти на АСП ги именува и ги разрещува
Спбраниетп на Република Македпнија на предлпг на Владата на Република Македпнија.
Спбраниетп на Република Македпнија на седницата пдржана на 25 август 2009 гпдина дпнесе
пдлука за именуваое на претседателпт и шленпвите на Спветпт на експерти на АСП, каде щтп се
именуваат:
д-р Климе Ппппски, претседател,
Зпран Стпјанпвски, шлен,
3

Лулзим Имери, шлен,
Илија Грапркпвски, шлен, и
д-р Силвана Мпјспвска, шлен.
АСП има статус на правнп лице регистриранп вп Централнипт регистар на Република Македпнија и
заппшна сп рабпта на 1 нпември 2009 гпдина. Сп пснпваоетп на АСП престанаа надлежнпстите на
Министерствптп за финансии за спрпведуваое супервизија на псигуруваое.
Вп текпт на 2011 гпдина АСП активнп рабптеще за реализација на закпнски утврдените функции,
какп пд аспект на унапредуваое на регулативата на пазарпт на псигуруваое така и пд аспект на
супервизијата на сите ушесници вп рабптеоетп на пазарпт на псигуруваое вп Република
Македпнија.
Спветпт на експерти рабпти на седници и дпнесува пдлуки сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт
брпј шленпви. Вп текпт на 2011 гпдина Спветпт на експерти на АСП пдржа 26 седници.

2. ФИНАНСИРАЊЕ
ОСИГУРУВАЊЕ

НА

АГЕНЦИЈАТА

ЗА

СУПЕРВИЗИЈА

НА

Спгласнп Тарифникпт за спдржината и висината на надпместпците и давашките щтп ги наплатува
Агенцијата за супервизија на псигуруваое и рпкпвите за уплата (Службен весник на РМ бр. 147/09,
149/09 и 154/09), кпј стапи на сила пд 01.01.2010 гпдина, рабптеоетп на АСП се финансира сп
надпместпци щтп ги наплатува пд друщтвата за псигуруваое, псигурителнп брпкерските друщтва,
друщтвата за застапуваое вп псигуруваоетп и другите лица врз кпи АСП спрпведува супервизија.
Спветпт на експерти на седницата пдржана на 23 декември 2011 гпдина гп дпнесе финансискипт
план на АСП за 2012 гпдина и истипт гп дпстави дп Спбраниетп на Република Македпнија заради
усвпјуваое.

3. АКТИВНОСТИ
НА
АГЕНЦИЈАТА
ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2011 ГОДИНА

ЗА

СУПЕРВИЗИЈА

НА

Вп спгласнпст сп припритетите ппставени за 2011 гпдина, АСП дпнесе ппдзакпнски акти кпи
прпизлегуваат пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, супервизпрски мерки, пдлуки пд
дпменпт на лиценцираоетп, прганизираще циклус на едукација и испити за псигурителни
застапници, брпкери и актуари, какп и брпјни акти сп цел ппддрщка на рабптата и зајакнуваое на
внатрещните капацитети на АСП.

3.1.

Регулатива

Вп текпт на 2011 гпдина се дпнесени 18 ппдзакпнски акти, какп и 6 измени на претхпднп
дпнесените акти, сп кпи е изврщенп дпрегулираое на гплем дел пд закпнската материја вп ппвеќе
пбласти.
4

Пд пбласта на лиценцираоетп се дпнесени 6 ппдзакпнски акти сп кпи прецизнп се регулираат
услпвите за дефинираое на пптребната дпкументација за дпбиваое лиценца за застапник вп
псигуруваое, псигурителен брпкер и пвластен актуар, какп и дефинираое на фпрмата,
спдржината и нашинпт на впдеое регистри на застапници вп псигуруваое и псигурителни брпкери
пд страна на друщтвата за псигуруваое, псигурителните брпкерски друщтва, друщтвата за
застапуваое вп псигуруваое и дефинираое на фпрмата, спдржината и нашинпт на впдеое
регистри на застапници вп псигуруваоетп, друщтва за застапуваое вп псигуруваоетп,
псигурителни брпкери, псигурителнп брпкерски друщтва и банки пд страна на АСП.
За таа цел се дпнесени следните правилници:
1. Правилник за фпрмата, спдржината и нашинпт на впдеое регистри на застапници вп
псигуруваоетп и псигурителни брпкери пд страна на друщтвата за псигуруваое,
псигурителнп брпкерските друщтва и друщтвата за застапуваое вп псигуруваое;
2. Правилник за фпрмата, спдржината и нашинпт на впдеое регистри на застапници вп
псигуруваоетп, друщтва за застапуваое вп псигуруваоетп, псигурителни брпкери,
псигурителнп брпкерски друщтва и банки пд страна на Агенцијата за супервизија на
псигуруваое;
3. Правилник за пптребната дпкументација за дпбиваое дпзвпла за врщеое рабпти на
застапуваое вп псигуруваоетп;
4. Правилник за пптребната дпкументација за дпбиваое дпзвпла за рабпта какп пвластен
актуар;
5. Правилник за нашинпт на спрпведуваое на струшнипт испит пптребен за дпбиваое на
дпзвпла за рабпта какп пвластен актуар; и
6. Правилник за пптребната дпкументација за дпбиваое дпзвпла за врщеое псигурителнп
брпкерски рабпти.
Пд пбласта на сметкпвпдствптп, финансиите и ревизијата вп текпт на 2011 гпдина се дпнесени
следните правилници:
1. Правилник за фпрмата и спдржината на финансиските извещтаи и детална спдржина на
Гпдищнипт извещтај за рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое и/или репсигуруваое; и
2. Правилник за метпдпт за вреднуваое на ставките пд биланспт на спстпјба и изгптвуваое
на делпвните биланси.
Сп дпнесуваое и сппдветна примена на пвие ппдзакпнски акти се пшекува ппдпбруваое на
квалитетпт и ппфатпт на финансиските известуваоа щтп е пд пгрпмнп знашеое за ефикаснп и
ефективнп спрпведуваое на супервизијата на друщтвата за псигуруваое, какп и пстваруваое
еднппбразнпст на известуваоетп.
Пд пбласта на супервизијата и статистиката се пбјавени следните ппдзакпнски акти:
1. Правилник за пресметка на пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст;
2. Правилник за видпвите и пписпт на ставки щтп ќе се земат предвид при пресметка на
капиталпт на друщтвптп за псигуруваое и/или репсигуруваое;
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3. Правилник за статистишките псигурителни стандарди на друщтвата за псигуруваое и/или
репсигуруваое;
4. Правилник за метпдпт за пресметка на кпефициентпт на ликвиднпст и минималната
ликвиднпст;
5. Правилник за видпви и карактеристики на средствата кпи ги ппкриваат технишките резерви
и средствата кпи ја ппкриваат математишката резерва, какп и деталнп пласираое и
пгранишуваое на тие влпжуваоа и нивнп вреднуваое;
6. Правилник за детална спдржина на пптврдата на пвластенипт актуар;
7. Правилник за нашинпт на наплата и пренпс на наплатената премија пд страна на
псигурителнп брпкерските друщтва;
Сп пвие правилници се пшекува да се ппстигне успгласенпст на применетите стандарди вп
рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое, ппдпбруваое на квалитетпт и спдржината на
известуваоата, какп и еднппбразнпст вп известуваоата за нивнптп рабптеое дп АСП, сп щтп
се ппставуваат рамки и наспки за рабптата на супервизијата.
Пд пбласта на заштитата на пптрпшувачите, дпнесен е следнипв правилник:
1. Правилник за нашинпт на ппстапуваое пп претставки ппднесени дп Агенцијата за
супервизија на псигуруваое пд псигурениците, пд кприсниците на псигуруваое и пд трети
пщтетени лица.
Спгласнп шлен 235-а, 235-б и 235-в пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, планиранп е
ппстпеое на Кпмисија за ппсредуваое и Прекршпчна кпмисија вп рамките на АСП. Сп цел јаснп
прецизираое вп врска сп рабптата на Кпмисијата за ппсредуваое и Прекрщпшната кпмисија на
АСП, дпнесени се следниве ппдзакпнски акти:
1. Делпвник за рабпта на Кпмисијата за ппсредуваое; и
2. Делпвник за рабпта на Прекрщпшната кпмисија.
Сп дпнесуваоетп на пвие акти се пвпзмпжи јаснп прецизираое на пбврските и пвластуваоата на
Кпмисијата за ппсредуваое и Прекрщпшната кпмисија на АСП, при щтп се пшекува да се ппдпбри
ппстапката на изрекуваое санкции, какп и ппстапката на ппсредуваое и ппстигнуваое спгласнпст
сп стпрителпт на прекрщпкпт.

3.2.

Супервизија

АСП ја спрпведува супервизијата на друщтвата за псигуруваое, псигурителните брпкерски
друщтва, друщтвата за застапуваое вп псигуруваое и Наципналнптп бирп за псигуруваое, вп
спгласнпст сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое, Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп
сппбраќајпт и пстанатите релевантни прпписи. Истп така, АСП има надлежнпст да спрпведува
супервизија на физишките лица кпи врщат псигурителни брпкерски рабпти и рабпти на
застапуваое вп псигуруваое.
Супервизијата АСП ја спрпведува преку: перманентна впнтеренска супервизија на рабптеоетп на
друщтвата за псигуруваое и другите псигурителни субјекти преку прибираое, анализираое и
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верифицираое на дпставените извещтаи и инфпрмации, какп и преку теренска (целпсна или
делумна) супервизија на рабптеоетп на псигурителните субјекти.
Вп текпт на 2011 гпдина, АСП спрпведуваще редпвна впнтеренска супервизија кпја е заснпвана на
известуваоа на ушесниците на пазарпт на псигуруваое. Ппдатпците пд сите друщтва за
псигуруваое се дпставуваат на квартална пснпва: статистишки пбрасци; финансиски извещтаи;
вреднуваое на ставки пд биланспт на спстпјба; супервизпрски извещтаи и актуарски извещтај,
какп и на месешна пснпва: кпефициенти на ликвиднпст.
Истп така, вп текпт на 2011 гпдина и псигурителните брпкерски друщтва и друщтвата за
застапуваое вп псигуруваоетп заппшнаа да дпставуваат квартални статистишки пбрасци за
структурата и пбемпт на рабптите за ппсредуваое вп псигуруваоетп, вп рпк пд 30 дена пд
заврщуваое на кварталпт.
Врз пснпва на спрпведената впнтеренска супервизија, АСП изреше 9 наредби за птстрануваое на
незакпнитпсти, какп и 6 дппплнителни мерки.
Вп делпт на супервизијата, спгласнп усвпенипт План за супервизија, АСП спрпведува теренска
супервизија на рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое, псигурителнп брпкерските друщтва и
друщтвата за застапуваое. Целта на теренската супервизија е пценуваое на сигурнпста,
стабилнпста, ризишнпста и успгласенпста на рабптеоетп на друщтвптп.
Спгласнп Планпт за супервизија за 2011 гпдина, АСП спрпведе 7 теренски кпнтрпли кпи се
пднесуваа на рабптеоетп на 5 друщтва за псигуруваое, 1 друщтвп за застапуваое и 1
псигурителнп брпкерскп друщтвп. Врз пснпва на спрпведените теренски кпнтрпли, АСП издаде 9
наредби за птстрануваое на незакпнитпстите.
Кпмисијата за ппсредуваое при АСП спрпведе ппстапка за ппсредуваое за 14 прекрщпци. Притпа
се ппстигнати:
- 6 сппгпдби за птстрануваое на ппследици пд прекрщпк; и
- 8 сппгпдби за плаќаое глпба.
Дпдека, пак, прекрщпшната кпмисија при АСП спрпведе ппстапка за 1 прекрщпк.

3.3.

Лиценцирање

Вп дпменпт на лиценцираоетп, АСП вп 2011 гпдина издаде:
-

1 дпзвпла за пснпваое на друщтвп за псигуруваое на живпт (АД за псигуруваое Уника Лајф
Скппје);

-

4 дпзвпли за пснпваое на псигурителнп брпкерски друщтва (Псигурителнп брпкерскп
друщтвп ППЛИСА ПЛУС АД Скппје, Псигурителнп брпкерскп друщтвп СУПЕР БРПКЕР АД
Скппје, Псигурителнп брпкерскп друщтвп АМГ ПРЕМИУМ АД Скппје и Псигурителнп
брпкерскп друщтвп КПРАБ ИНС АД Скппје);
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-

1 дпзвпла за пснпваое на друщтвп за застапуваое (Друщтвп за застапуваое вп псигуруваое
ЛАЈПН ИНС АД Скппје);

-

1 дпзвпла за впведуваое нпва класа на псигуруваое (АД за псигуруваое УНИКА Скппје);

-

4 спгласнпсти за врщеое на функција шлен на прган на управуваое;

-

16 спгласнпсти за измена на Статут на друщтвп за псигуруваое;

-

14 спгласнпсти за друщтва за ревизија на финансиските извещтаи и кпнсплидирани
финансиски извещтаи на друщтвата за псигуруваое;

-

3 спгласнпсти за стекнуваое на квалификуванп ушествп;

-

202 лиценци за застапници вп псигуруваоетп; и

-

196 лиценци за псигурителни брпкери.

На 31.12.2011 гпдина вкупнипт брпј на лиценцирани псигурителни брпкери изнесува 198. Вп текпт
на 2011 гпдина беа пдржани три пбуки, а вкупнипт брпј на лица кпи ги ппсетувале пбуките е 129.
Истп така, вп текпт на гпдината беа прганизирани 11 испити на кпи вкупнп пплагале 124 лица, пд
кпи 94 гп пплпжиле испитпт.
Сп спстпјба на 31.12.2011 гпдина вкупнипт брпј на лиценцирани застапници вп псигуруваоетп
изнесува 664. Вп текпт на 2011 гпдина се издадени вкупнп 202 лиценци за застапник вп
псигуруваоетп. Низ прпцеспт на едукација ппминале 441 лица. Беа прганизирани 4 пбуки и 14
испити на кпи 354 лица гп пплпжиле испитпт.
Спгласнп шлен 112, став (3) пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, АСП заппшна сп
спрпведуваое на пбука за актуари. Прпцеспт на едукација заппшна на 01.11.2011 гпдина, сп
времетраеое пд две гпдини. Пп заврщуваоетп на пбуката и успещнп пплагаое на испитите,
кандидатите ќе се здпбијат сп Уверение за успещнп пплпжен струшен испит кпе е пптребнп за
дпбиваое дпзвпла за рабпта какп пвластен актуар. Наставната прпграма на Пбуката за актуари е
израбптена вп спрабптка сп Актуарскптп здружение на Македпнија и е успгласена сп прпграмата
на Медунарпднптп актуарскп здружение - International Actuarial Association (IAA) и Groupe
Consultatif (Des Associations d'Actuaries des Pays de Communautes Europennes). Пбуката пп
предметите пд наставната прпграма ја спрпведуваат лица пд Здружениетп на актуари пд
Македпнија, Хрватскптп актуарскп здружение, какп и признати прпфеспри пд универзитетите вп
Македпнија и Прирпднп-математишкипт факултет пд Загреб.

4. Соработка со домашни и со меѓународни институции
Еден пд главните припритети на АСП за 2011 гпдина е запкружуваое на интензивната спрабптка
сп дпмащните регулатпрни пргани и други надлежни институции, какп и сп супервизпрски тела и
институции пд странствп.
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Вп текпт на 2011 гпдина беще пптпищан мемпрандум за спрабптка сп Нарпдна банка на
Република Македпнија кпј претставуваще пснпва за успещна спрабптка меду двете институции.
Истп така, беще пптпищан ущте еден мемпрандум за спрабптка сп регулатпрните тела на земјите
сп кпи АСП има ппстпјана спрабптка, и тпа сп Кпмисијата за супервизија на псигуруваое на
Рпманија.
Вп рамки на пптпищаните мемпрандуми за спрабптка сп регулатпрните тела и планпт за теренска
супервизија вп 2011 гпдина, а сп цел зајакнуваое на супервизпрските капацитети, беа
прганизирани две заеднишки теренски супервизии вп присуствп на претставници на регулатпрните
тела пд Слпвенија и Албанија.
Претставници на АСП, на ппкана на регулатпрните тела на земјите шленки на ЕУ, ушествуваа и вп
рабптата на 3 Супервизпрски кплечи кај регулатпрните институции вп 3 земји шленки на ЕУ, и тпа
вп Австрија, Слпвенија и Бугарија. Супервизпрските кплечи ги прганизираат регулатпрните тела на
ЕУ спгласнп наспките на Еврппскипт регулатпр за псигуруваое (EIOPA) сп цел ппдпбар надзпр на
псигурителните групации кпи се присутни вп ппвеќе земји на ЕУ и земји кпи се вп разлишна фаза
вп пристапните прпцеси вп ЕУ. Супервизпрските кплечи претставуваат пдлишна мпжнпст за
размена на искуства и заеднишка примена на метпдплпгија.
Вп делпт на медунарпдната спрабптка пд пспбенп знашеое е ушествптп на АСП вп рабптата на 18-та
редпвна гпдищна кпнференција на Медунарпдната аспцијација на псигурителни супервизпри
(IAIS). Какп резултат на дпсегащната спрабптка сп медунарпдните тела, вп текпт на 2011 гпдина,
претставници пд АСП ушествуваа вп рабптните тела на Аспцијацијата (IAIS) сп цел успгласуваое на
примената на Пснпвните псигурителни принципи (ICP) и медунарпдните стандарди за супервизија
на псигуруваое. Вп рамките на Аспцијацијата (IAIS) вп 2011 гпдина беще фпрмиран Супервизпрски
фпрум, какп нпвп телп за рамена на искуства вп справуваоетп сп глпбалните ризици, вп шии
рабптни средби беще нпминиран и претставник пд АСП.

5. Едукација и градење на капацитетите на АСО
Вп рамките на свпите прпграмски ппределби АСП вп 2011 гпдина ги зајакна капацитетите на
супервизијата преку впсппставуваое и имплементација на систем на кпнтинуирана едукација и
струшнп успврщуваое на врабптените вп АСП заради ефикаснп спрпведуваое супервизија.
Вп рамки на технишката ппмпщ пвпзмпжена пд регулатпрнптп телп на Германија - BAFIN, вп
спрабптка сп АСП, вп февруари 2011 гпдина, беще спрпведена пбука за едукација и струшнп
успврщуваое на врабптените на АСП сп цел да се ппстигне ефикаснп спрпведуваое на
супервизијата. Преку ваквите пбуки, а сп цел ефикаснп спрпведуваое на свпите закпнски
надлежнпсти и активнпсти, АСП кпнтинуиранп влпжува вп зајакнуваое на капацитетите на
супервизијата преку впсппставуваое и имплементација на систем на кпнтинуирана едукација и
струшнп успврщуваое на врабптените.
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Истп така, вп мај 2011 гпдина АСП беще дпмаќин на кпнференцијата Предизвици вп
хармпнизираоетп на дпмащната регулатива и супервизија на псигуруваоетп сп регулативата и
праксата на Еврппската Унија, кпја впеднп беще ппддржана пд регипналнипт прпект на УСАИД Партнери за финансиска стабилнпст (PFS). На кпнференцијата присуствуваа претставници
пд регулатпрните тела на земјите пд Југпистпшна Еврппа, какп и претставници на регулатпрните
тела на земјите на ЕУ, Медунарпдната аспцијација на псигурителни супервизпри (IAIS), Еврппскипт
регулатпр за псигуруваое (EIOPA) и Медунарпднипт институт за псигурителна регулатива (ICIR)
при Универзитет „Гете“, Франкфурт, Германија. Кпнференцијата беще пценета какп исклушителнп
успещна затпа щтп претставуваще прва заеднишка регипнална средба на регулатприте пд
Југпистпшна Еврппа.
АСП вп спрабптка сп Светската банка, UNISDR (Секретаријат вп рамките на ППН за медунарпдна
стратегија за намалуваое на катастрпфите) и сп Државнипт секретаријат за екпнпмски пращаоа
на Швајцарија, вп пктпмври 2011 гпдина прганизираще кпнференција на Еврппа Ре, „Развпј на
пазарите за псигуруваое пд невреме и катастрпфални ризици вп Југпистпшна Еврппа: Пд кпнцепт
дп реалнпст“. На кпнференцијата ушествуваа преку стп претставници пд разлишни институции кпи
се пд гплемп важнпст за псигурителната индустрија вп Еврппа.
Вп нпември 2011 гпдина, АСП вп спрабптка сп УСАИД – прпектпт Партнери за финансиска
стабилнпст (PFS) прганизираще рабптилница на тема: Ризишнп базирана супервизија вп
псигуруваоетп. На рабптилницата присуствуваа над 50 ушесници, претставници на надзпрните
тела за псигуруваое пд Албанија, Бпсна и Херцегпвина, Бугарија, Македпнија, Мплдавија, Србија,
Унгарија, Хрватска и Црна Гпра.
Вп рамки на прпектпт за имплементација на нпвптп спфтверскп рещение за супервизија вп АСП,
избраната спфтверска кпмпанија VIZOR изврщи ппвеќе тренинзи сп цел да гп ппдгптви кадарпт вп
АСП за успещна имплементација на супервизпрскипт спфтвер предвиден за 2012 гпдина.

6. Заштита на потрошувачи
Вп 2011 гпдина главен припритет на АСП претставуваще развпј на защтитата на пптрпщувашите
кпја се реализира преку дпнесуваое правни акти за ппстапуваое пп претставки пд псигурениците.
Вп наспка на развиваое на свеста и финансискп пписменуваое на јавнпста за улпгата на
псигуруваоетп и улпгата на супервизијата на псигуруваоетп, АСП издаде брпщура сп наслпв
„Пазар на псигуруваое“ шија цел е на еднпставен и разбирлив нашин да се пбјасни смислата на
псигуруваоетп. Брпщурата e спставена пд делпви ппврзани сп рабптата на АСП, закпнската рамка
вп псигуруваоетп, пазарпт на псигуруваое каде ппдеталнп се пбјаснуваат пснпвните псигурителни
ппими и групи на псигуруваое, супервизијата на псигуруваое, прпцеспт на пбрабптка на щтети и
защтитата на пптрпщувашите. Какп ппсебна таргет група беще издвпена студентската пппулација и
на студентите им беа пдржани предаваоа сп цел да се заппзнаат сп пснпвните ппими на
псигуруваоетп.
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Една пд алатките за защтита на пптрпщувашите претставува и Правилник за ппстапуваое пп
претставки ппднесени пд страна на псигурениците, кприсниците на псигурителните прпизвпди и
услуги и третите лица дпнесен пд АСП.
Вп пвпј дпмен, АСП ппстапуваще пп предмети дпставени пд псигуреници и кприсници на
псигурителни прпизвпди и услуги и резултатите се какп щтп следува:
-

62 ппднесени претставки

-

46 рещени, пд кпи 26 вп кприст на пптрпщувашите дпдека 20 се пдбиени,

-

8 без пснпва за ппстапуваое, пднпснп сп непптпплна дпкументација, и

-

8 вп прпцес на рещаваое.

7. Проекти
Вп рамки на прпектните активнпсти вп 2011 гпдина, АСП дпби ппддрщка за 3 прпекти, и тпа:
Прпект на Светската банка за псигуруваое пд катастрпфални ризици SEEC CRIF;
Прпект на Светската банка за либерализација на пазарпт на автппдгпвпрнпст вп
Македпнија; и
Грант пд Еврппската банка за пбнпва и развпј (ЕБПР) за имплементација на инфпрматишкп
рещение на АСП за ефикаснп спрпведуваое на супервизијата.
Вп текпт на 2011 гпдина заппшна сп реализација регипналнипт прпект на Светската банка за
псигуруваое пд катастрпфални ризици, при щтп АСП е назнашена за имплементатпр на прпектпт
вп Република Македпнија. Целта на пвпј прпект е да се прпмпвира развпјпт на псигуруваоетп пд
ризици пд прирпдни катастрпфи и временски неприлики на дпмащнипт пазар, сп щтп на
лпкалните стппанственици и на населениетп ќе им биде пвпзмпженп да купат прифатливи
прпизвпди за псигуруваое пд пвие ризици, кпищтп вп мпментпт не мпже да се најдат на пазарпт.
Вп рамките на спрабптката сп Светската банка АСП аплицираще за технишка ппмпщ дп Светската
банка сп цел либерализација на пазарпт за псигуруваое пд автппдгпвпрнпст и развпј на закпнска
рамка вп спгласнпст сп еврппските стандарди. Целта на прпектпт е да ппмпгне да се изгради
регулатпрна рамка и технишки алатки пптребни за ппставуваое на актуарски издржани премиски
стапки и технишки резерви за псигуруваое пд автппдгпвпрнпст, какп и да се псигура дека
предлпжената регулатпрна рамка за псигуруваое пд автппдгпвпрнпст е вп спгласнпст сп
легислативата на ЕУ за псигуруваое пд автппдгпвпрнпст, пспбенп сп пбврските кпи прпизлегуваат
пд Сппгпдбата за стабилизација и аспцијација сп ЕУ.
Врз пснпва на ппднесената апликација вп 2010 гпдина дп Еврппската банка за пбнпва и развпј
(ЕБПР), на АСП ѝ беще пдпбрена финансиска ппмпщ за развпј и имплементација на инфпрматишкп
рещение (спфтвер) сп цел ппквалитетна супервизија на псигурителната индустрија преку изградба
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на ефикасен систем на мпнитпринг и систем на известуваое. За изведуваш на спфтверскптп
рещени беще избрана ирската кпмпанија VIZOR, кпја е глпбален лидер вп израбптката на спфтвер
за финансиски регулатпри.
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