
 

Известување за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. од Холандија ќе 

стекне индивидуална контрола над осигурителните портфолија на друштвата во рамките на 

ЕРГО Групацијата, односно портфолио за животно осигурување на друштвото ЕРГО 

Животно осигурување Зрт. од Унгарија, портфолио за неживотно осигурување на друштвото 

ЕРГО Осигурително друштво унгарска подружница од Унгарија и портфолио за животно и 

неживотно осигурување на ЕРГО Друштво за осигурување а.с. од Словачка 

(предмет бр. 08-47 од 08.04.2019 година) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен Весник на Република Македонија 

бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18) на ден 08.04.2019 година Комисијата за заштита на конкуренцијата 

прими известување за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. со регистрирано седиште на 

Влез 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија ќе стекне индивидуална контрола над осигурителните портфолија 

на друштвата во рамките на ЕРГО Групацијата, односно (i) портфолио за животно осигурување на 

друштвото ЕРГО Животно осигурување Зрт. со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ем, 1082 

Будимпешта, Унгарија, (ii) портфолио за неживотно осигурување на друштвото ЕРГО Осигурително 

друштво унгарска подружница со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ем, 1082 Будимпешта, 

Унгарија и (iii) портфолио за животно и неживотно осигурување на ЕРГО Друштво за осигурување а.с. со 

регистрирано  седиште на ул. "Приевозска" бр. 4Ц, 821 08 Братислава, Словачка. 

1.Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

-Генерали ЦЕЕ е дел од Генерали Групацијата (Generali Group), мултинационална групација на 

осигурителни друштва присутна во повеќе од 50 земји, а која ја сочуваат повеќе од 400 друштва и има околу 

70,000 вработени ("Генерали Групација"). Генерали Групацијата обезбедува широка лепеза на осигурителни 

услуги и поврзани услуги, поделени во три главни деловни сегменти - осигурување на имот и осигурување 

од незгода, осигурување на трговски друштва и животно осигурување. Исто така, Генерали Групацијата, 

меѓу другото, е активна и во управување со доброволни пензиски фондови, како и во управување со 

средства.  

Генерали Групацијата има едно поврзано друштво во Република Северна Македонија – Друштвото КД 

Фондови АД Скопје со регистрирано седиште на ул. Македонија 16Б, Центар 1000, Скопје, Република 

Северна Македонија. Генерали Групацијата врши единствено ограничен број активности во Република 

Северна Македонија во секторот реосигурување и преку КД Фондови АД Скопје во секторот за управување 

со средства. Меѓутоа, тие активности не се од значење за процената на оваа концентрација. 

-Целниот бизнис се состои од животно и неживотно осигурување на друштвата во рамките на ЕРГО 

Групацијата. Целниот бизнис ниту е активен, ниту пак остварува приход во Република Северна Македонија. 

 

За целите на оваа Известување, релевантниот пазар на производи може да се дефинира како пазар на (i) 

неживотно и (ii) пазар на животно осигурување во Република Северна Македонија. 

 

2. Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да 

потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е 

резервирана.  

 

3. Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа 

концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се 

испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје или по e-mail: 

kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на 

ова известување.  

 

16.04.2019 година  

Скопје 


