
    

 

Известување за концентрација со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE Holding 

B.V.), со регистрирано седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија, стекнува 

единствена контрола над портфолиото за животно осигурување на Ред Сендс Лајф Ашуранс 

Компани (Јуроп) Лимитед (Red Sands Life Assurance Companz (Europe) Limited)  

 (предмет бр. 08-71/2020) 

 

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 23.07.2020 година, Комисијата за 

заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. 

(Generali CEE Holding B.V.), со регистрирано седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам, 

Холандија, стекнува единствена контрола над портфолиото за животно осигурување на Ред Сендс 

Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед (Red Sands Life Assurance Companz (Europe) Limited).  

 

Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. е дел од Групата на комании на Генерали, управувана од најголемото 

матично друштво на групацијата – Асикуразиони Генерали СпА. Групацијата Генерали дава 

целосен опсег на осигурителни услуги и поврзани услуги поделени во три главни бизнис сегменти 

– осигурување на имот и лица, осигурување на компанија и животно осигурување.  

Групацијата Генерали има едно претпријатие – ќерка во Северна Македонија – Генерали 

Инвестментс АД Скопје со предмет на работење управување со фондови. 

Целниот бизнис се состои од протфолио на животно осигурување на Ред Сендс Лајф Ашуранс 

Компани (Јуроп) Лимитед во Полска. Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед е дел од 

Ред Сендс Иншуранс Груп која обезбедува осигурителни услуги во Европа.  

Ред Сендс Груп не е активна ниту генерира приходи во Северна Македонија. 

Според подносителот на известувањето релевантниот пазар на производ може да се дефинира како 

пазар за животно осигурување. Во однос на географскиот опсег на пазарот релевантен за 

концентрацијата, подносителот на известувањето укажува дека релевантниот географски пазар 

може да се дефинира на ниво на територијата на Република Македонија. 

 

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. 

 

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 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. 

 

27.07.2020 година  

       Скопје 

 


