
 

Уп. Бр.08-93/2020 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот 

за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 

41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од 

Кредит Агриколе Ассуранце СА со регистриранo седиште на плоштадот 16-18 Бул. Ваугирард 

75015Париз, Франција (преку неговото целосно зависно друштво Пацифика СА со регистрирана 

адреса на 8-10 Бул. Ваугирард  75724 Париз, Франција) и Еуроп Асистанце Холдинг со адреса на 

2ра Улица Пилет Вилл 75009, Париз, Франција,  преку полномошник Јасмина Илиева Јовановиќ, 

адвокат од Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески Ќелешоска Скопје на седницата одржана на 

ден 04.11.2020 година, го донесе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на  планираното создавање на целосно 

функционално заедничко вложување од страна на Кредит Агриколе Ассуранце СА со регистриранo 

седиште на плоштадот 16-18 Бул. Ваугирард 75015Париз, Франција, преку неговото целосно 

зависно друштво Пацифика СА со регистрирана адреса на 8-10 Бул. Ваугирард  75724 Париз, 

Франција и Еуроп Асистанце Холдинг со адреса на 2ра Улица Пилет Вилл 75009, Париз, Франција, 

која ќе резултира со стекнување на заедничка контрола врз Еуроп Асистанце Франс со регистрирана 

адреса на 1, Променаде де ла Боннете 92230 Геневилиерс, Франција, а истовремено Еуроп 

Асистанце Франс ќе стекне 100% од акциите во Виавита (Vivavita) со регистрирана адреса на8-10 

Бул. Ваугирард  75724 Париз, Франција, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на 

конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување 

на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на 

создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со 

одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за 

известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., 

по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 

6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, 

уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 

14.10.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: 

Комисија) е доставено известување за концентрација која се однесува на планираното создавање на 

целосно функционално заедничко вложување од страна на Кредит Агриколе Ассуранце СА со 

регистриранo седиште на плоштадот 16-18 Бул. Ваугирард 75015Париз, Франција, преку неговото 

целосно зависно друштво Пацифика СА со регистрирана адреса на 8-10 Бул. Ваугирард  75724 

Париз, Франција и Еуроп Асистанце Холдинг со адреса на 2ра Улица Пилет Вилл 75009, Париз, 

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

регистрирана адреса на 1, Променаде де ла Боннете 92230 Геневилиерс, Франција кое во моментов 

е 100% поседувано од страна на Еуроп Асистанце Холдинг, а истовремено Еуроп Асистанце Франс 



ќе стекне 100% од акциите во Виавита (Vivavita) со регистрирана адреса на 8-10 Бул. Ваугирард  

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

Имено, со завршувањето на трансакцијата што резултира со  предметната  концентрација,  

Подносителите на известувањето се договориле: 

— дека Кредит Агриколе Ассуранце СА, преку своето зависно друштво Пацифика СА, ќе 

стекне 50% од капиталот и правата на глас во Еуроп Асистанце Франс, која сама ќе ги 

поседува друштвата Оцеалис, Еуроп Телеасисстанце и Биен етре ассистанце, 

— Еуроп Асистанце Франс стекнува 100% од капиталот и правата на глас на Виавита, која сега 

е во целосна сопственост на Пацифика СА. 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди 

следното:  

 

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

 

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

врвот од осигурителната дивизија на Кредит Агриколе Групацијата. Кредит Агриколе Ассуранце 

СА 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 Кредит Агриколе Ассуранце СА. 

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 Кредит Агриколе 

Ассуранце СА, 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. 

Дејностите на Еуроп Асистанце Франција, 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.  

Еуроп Асистанце Холдинг 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 Инвестментс АД Скопје, со регистрирана адреса на бул. 

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

инвестициски фондови. 

 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги 

исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита 

на конкуренцијата.  

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за 

заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка 

на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата  вообичаено ќе утврди дека истите 

се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената 

концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да 

има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната 

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или 

зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на 

ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

 

 

Упатство за правно средство: 

 

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд 

во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 

        

 

            
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                           Проф. д-р Владимир Наумовски 


