
Известување за концентрација со која  Кредит Агриколе Ассуранце СА, Франција  и Еуроп 

Асистанце Холдинг, Франција ќе стекнат заедничка контрола над Еуроп Асистанце Франс, 

Франција 

 (предмет бр. 08-93/2020) 

 

 

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 14.10.2020 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на  

планираното создавање на целосно функционално заедничко вложување од страна на Кредит 

Агриколе Ассуранце СА (Crédit Agricole Assurances SA) со регистриранo седиште на плоштадот 16-

18 Бул. Ваугирард 75015Париз, Франција преку неговото целосно зависно друштво Пацифика СА 

(Pacifica SA) со регистрирана адреса на 8-10 Бул. Ваугирард  75724 Париз, Франција од една страна 

и Еуроп Асистанце Холдинг (Europ Assistance Holding) со адреса на 2ра Улица Пилет Вилл 75009, 

Париз, Франција, која ќе резултира со стекнување на заедничка контрола врз Еуроп Асистанце 

Франс (Europ Assistance France) со регистрирана адреса на 1, Променаде де ла Боннете 92230 

Геневилиерс, Франција кое во моментов е 100% поседувано од страна на ЕАХ ,а истовремено ЕАФ 

ќе стекне 100% од акциите во Виавита (Vivavita) со регистрирана адреса на8-10 Бул. Ваугирард  

75724 Париз, Франција, која во момемтов е во целосна сопственост на Пацифика. 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Кредит Агриколе Ассуранце СА (KAA) е друштво основано согласно законите на Франција, кое 

е на врвот од осигурителната дивизија на Кредит Агриколе Групацијата. КАА заедно со нејзините 

зависни друштва се активни во три области на дејности: 

- животно осигурување, преку своите зависни друпштва кои обезбедуваат производи за осигурување 

на физички лица и деловни субјекти (заштеди, животно осигурување, пензии, лично осигурување, 

долгорочна грижа, управување со средства и заштеда на вработени); 

-не-животно осигурување, преку своите зависни друпштва кои обезбедуваат осигурителни 

производи на физички лица и професионалци (осигурување  на автомобили, домови, правна заштита 

итн.); 

-и осигурување на доверител, преку зависно друштво која обезбедува гаранции од овој тип. 

Пацифика СА е друштво друштво основано согласно законите на Франција кое претставува 

осигурително  друштво  во целост поседувано од КАА. 

Виавита, е акционерско друштво кое во моментов во целост е сопственост на Пацифика СА  и 

контролирано од Кредит Агриколе Групацијата, чија главна дејност е пружање на домашни 

помошни услуги. Исто така во помал обем обезбедува и лични услуги (со исклучок на побарувања) 

кои се вклучени во договорите за осигурување и уште помалку, нуди на потрошувачите директна 

претплата давајќи им пристап кон сопствената мрежа на партнери. 

Ниту еднно од друштвата во Кредит Агриколе групацијата, вклучително и КАА, Пацифика и 

Виавита немаат регистрирано присуство во Северна Македонија. 

Еуроп Асистанце Холдинг е матичната компанија на групацијата Еуроп Асистанце, 

специјализирана во секторот на услуги за лична помош, воглавно во областите на патување, 



задравство, домување и автомобилизам. Иницијално активна само во Франција, Еуроп Асистанце 

групацијата денес е активна и во Франција и надвор. 

Дејностите на Еуроп Aсистанце групацијата во Франција ги врши Еуроп Асистанце Франција 

(ЕАФ). 

Дејностите на ЕАФ, денес ги опфаќаат сите видови на помошни услуги (во главно автомобилски, 

туристички, домашни услуги за помош и помош за домот) т.е. бенефиции кои на некој начин се 

поврзани со настанување на побарување (од осигурување) или реализација на гаранција и се 

наменети и за компании и индивидуални лица. 

Еуроп Асистанце групацијата нема регистрирано корпоративно присуство, ниту пак има било какви 

брокери или посредници во Северна Македонија.  

ЕАХ групацијата е директно и индиректно поседувана од Асигурациони Генерали С.п.А 

(Assicurazioni Generali S.p.A.,) матично друштво на Генерали групацијата, кое е листано друштво 

на Миланската Берза и има регистрирано седиштена плоштадот Дука дељи Абруци (Duca degli 

Abruzzi) 2, Трст, Италија. 

Генерали Групацијата е присутна во повеќе од 50 земји ширум светот, со повеќе од 70.000 

вработени. 

Во Северна Македонија, Генерали Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку 

своето зависно друштвоГенерали ИнвестментсАД Скопје, со регистрирана адреса на бул. 

Партизански одреди 14а/1-2, Скопје, друштво кое е активно во секторот со управување со 

инвестициски фондови. 

Со оглед на активностите на страните, подносителите наведуватт дека Концентрацијата главно се 

однесува на пазарот на услуги за помош и пазарот на лични услуги во Франција во кои ЕАФ и 

нејзините зависни друштва, Виавита и групата Кредит Агриколе се активни, каки дека 

Концентрацијата исто така може да ги засега и поврзаните пазари на издавње на осигурување и 

дистрибуција на осигурувањево Франција со оглед на активнисти на Генерали групацијата и Кредит 

Агриколе групацијата во овие пазари соодветно.Меѓутоа сепак предлагата дека дефиницијата на 

релевантен пазар за целите на оцена на оваа Концентрација од страна на македонската Комисија за 

заштита на конкуренцијата,може да остане отворена.  

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 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. 

 

 

16.10.2020 година  

     Скопје 

 

 


