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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

СО НОВАТА ПРОМЕНЛИВА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА СТАРТУВА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА ВО ОСИГУРИТЕЛНИОТ БИЗНИС ВО МАКЕДОНИЈА

ЕКОНОМИЈА

202 ОТСТО ПОСК  

Осигурувањето на пат-
ничките возила, кое во 
земјава во повеќе од 

90 отсто случаи се врши при 
регистрацијата на возилата во 
станиците за технички прег-
лед, наскоро ќе се прави на 
нов начин, конечно усогла сен 
со европските регулативи. Име-
но, отсега ќе постојат два ви да 
техничка премија, и тоа ми-
нимална и максимална, па 
постојните девет осигури тел-
ни компании кои се зани ма-
ваат со овој вид осигурување 
(автоодговорност) во иднина 
ќе можат да си конкурираат 
со цените за полисите за оси-
гурување на возилата.

Со новите тарифи граѓаните наскоро просечно ќе плаќаат за 10 
отсто повеќе при регистрацијата на автомобилите, поради поска пу-
вањето на осигурувањето од автоодговорност, кое е задолжително. 
Но, тоа нема да биде исто за сите возила, како што беше досега, туку 
со најновите корекции најпривилегирани ќе бидат сопствениците 
на помалите возила со послаба кубикажа, додека најголемиот цех 
на поскапувањето ќе го платат граѓаните со помоќни возила.

Колку за илустрација, сопствениците на возила до 22 kw за по ли-
сата ќе плаќаат само 67 отсто од досегашната цена. За возилата од 22 
до 33 kw цената, исто така, ќе биде помала и за нив ќе се плаќа 80 
отсто од досегашниот износ. Наспроти ова, најголемо зголемување 
за полисата ќе плаќаат сопствениците на возила од повеќе од 110 kw, 
кај кои зголемувањето ќе изнесува 202 отсто, што во превод значи 
дупло повеќе од досегашните цени.

 НАЈМОЌНИТЕ   

ѓа по одлуката на Владата за 
утврдување на мини мал ната 
и на максималната стап ка на 
техничката премија за осигу-
рување од  автоодговор ност.

Техничката цена служи ка-
ко основа за пресметување 
на цените за овој вид оси гу-
рување, кои се формираат 
во зависност од моќноста на 
моторот. Тоа практично зна-
чи дека во зависност од моќ-
носта на моторот на вози ло-
то цената која се одделува за 

шоците од работењето со оси-
гурување од автоод го вор-
ност. Според неофи цијал ни 
ин формации, осигурувањето 
кај возилата кои се со помала 
моќност ќе биде поевтино од 
сегашните цени, поради тоа 
што минималната стапка од 
техничката цена е пониска 
од сегашната (околу 6.200 де-
нари), додека ќе се зголеми 
кај оние од средната класа и 
кај оние со посилни мотори.

Колку за илустрација, со 

На ваков начин се вове ду-
ва конкуренцијата во овој биз -
нис, наместо како што беше 
досега, кога постоеше еден 
вид техничка премија, па це-
ните на сите осигурителни 
ком пании беа апсолутно ис-
ти и не се разликуваа ниту за 
денар, без разлика од која 
ком панија граѓаните вадеа 
по  лиса.

Со новите тарифи наскоро 
граѓаните просечно ќе пла-
ќаат за 10 отсто повеќе при 
регистрацијата на автомо би-
лите, поради поскапувањето 
на осигурувањето од автоод-
говорност, кое е задолжи тел-
но. Но, тоа нема да биде исто 
за сите возила, како што бе-
ше случај досега, туку со нај-
новите корекции најпривиле-
ги рани ќе бидат сопстве ни-
ците на помалите возила со 
послаба кубикажа, додека нај -
големиот цех на поскапу ва-
њето ќе го платат граѓаните 
со помоќни возила.

ПРЕСМЕТКИ

Од Националното биро за 
оси гурување информи ра ат 
дека во моментов се работи 

на пресметките за стапката 
која се додава на техничката 
цена за секоја класа возила 
одделно според моќноста на 
моторот. 

"Но вите цени ќе се при-
менуваат дури откако ќе се 
направат пресметките и то-
гаш осигурителните компа-
нии можат да почнат да ги 
применуваат", вели Јонче По-
повски, директор на Нацио-
налното биро за осигуру ва ње.

Според Поповски, до ова до а-

осигурување од автоодго-
вор  ност ќе се зголеми за од-
реден износ. 

Со одлуката на Владата е 
предвидено минималната 
стапка на техничката цена да 
биде 5.350 денари, а мак си-
малната 5.600 денари. Секоја 
осигурителна компанија са-
ма одлучува која тарифа ќе ја 
избере за пресметување на 
вкупната цена на осигуру ва-
њето од автоодговорност. Се 
очекува дека поголем број 
осигурителни компании ќе се 
одлучат за минималната стап-
ка, иако според експертите 
од оваа област, со таа цена 
це лосно не се покриваат тро-
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 АПА ПОЛИСА ЗА 
 АВТОМОБИЛИ

сообраќајна незгода за нив се 
плаќаат су ми со кои би можело 
да се ку пи едно ново возило од 
нај ниската класа. Во осигури-
телните компании велат дека 
поскапувањето на цените е не-
избежно, бидејќи голем дел од 
нив работат со загуби во овој 
дел од осигурителниот бизнис, 
поради уште еден горлив и за-
сега нерешлив проблем со кој 
тие се соо чуваат во Маке дони-
ја. А тоа е големиот број нере-
гис три рани возила. Според 
нив  ните анализи, околу 35 от-
сто од возилата кои се движат 
по патиштата во земјава не се 
регистрирани. За споредба, во 
земјите од Европската уни ја са-
мо три отсто од вкупниот број 
возила се нерегис три рани. 
Спо  ред информациите кои ги 
добивме од осигури телните 
компании, во првите три ме-
сеци од годинава овие ком па-
нии исплатиле премии за ште-
ти предизвикани од вакви во-
зила во висина од 800.000 ев-
ра. Оваа сума е 50 отсто пого-
лема од троме сеч ниот просек 
во изминатите неколку годи ни. 

Во Националното биро за 
осигурување потврдуваат де-
ка има тенденција на пораст на 
исплатите на штети нап равени 
од нерегистрирани возила. Та-
му велат дека осо бено големи 
исплати имало при крајот на 
2005 година.

Според информациите На-
ционалното биро за осигу ру-
вање, ваквата измена е во со-
гласност со процесот на усо-
гласување на домашните про-
цедури со стандардите во Ев-
ропската унија.Тие велат де ка 
дури ќе се намали и вкуп ниот 
трошок за регистрација за не-
кои возила. Односно, на место 
во три групи, возилата според 
моќноста ќе се делат во десет 
групи и кај оние со најмала 
моќност ќе има нама лување на 
трошоците. 

новите цени кои се очекува 
да почнат да се применуваат 
кон крајот на летото, сопс тве-
ниците на возила до 22 kw за 
полисата ќе плаќаат  само 67 
отсто од досегашната цена. 
За возилата од 22 до 33 kw 
цената, исто така, ќе биде 
помала и за нив ќе се плаќа 
80 отсто од досегашниот из-
нос. Наспроти ова, најголемо 
зголемување за полисата ќе 
плаќаат сопствениците на во-
зила со повеќе од 110 kw, кај 
кои зголемувањето ќе изне-
сува 202 отсто, што во пре-
вод значи дупло повеќе од 
досегашните цени.

ЗАГУБИ

Ваквото зголемување на 
цените, пред сè, се должи 
поради фактот што според 

калкулациите на дел од оси-
гурителните компании, пого-
лемите и помоќните возила 
се и најголеми "бељаџии" ко-
га е во прашање безбедноста 

на сообраќајот. Покрај ова, тие 
за компаниите се и нај скапи за 
сервисирање, пред сè, поради 
цената на вози ла та од овој тип, 
при што и при обична градска 


