
Известување за концентрација со која Генерали ИАРД од Франција ќе стекне единствена 

контрола над Ла Медикале од Франција и Генерали Вие од Франција го стекнува 

осигурително портфолио на Предика Превојанце Диалогуе ду Кредит Агриколе од Франција 

 (предмет бр. 08-47 од 2022 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 18.02.2022 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на 

стекнување на единствена контрола од страна на Генерали ИАРД  со регистрирано седиште на 2 

Руе Пиллет – Вилл Париз, 75009 Франција над Ла Медикале со регистрирано седиште на 3 Руе 

Саинт Виунсент де Паул 75010 Париз, Франција и предложеното стекнување од страна на 

Генерали Вие со регистрирано седиште на 2 Руе Пиллет – Вилл Париз, 75009 Франција на 

портфолио на покритија во случај на смрт и покривање на неповратно губење на автономија кое е 

осигурено од страна на Предика Превојанце Диалогуе ду Кредит Агриколе  со регистрирано 

седиште на 16-18 боулевард де Ваугирард, 75015 Париз, Франција, вклучено во полисите за 

осигурување комерцијализирани од страна на Ла Медикале („Осигурително Портфолио“). 

 

Стекнувачите се зависни друштва, во целосна сопственост на Генерали Франција кое е дел од 

Генерали Групацијата  со Ассикурациони Генерали С.п.А, друштво уредно основано и кое постои 

според законите на Италија, со регистрирано седиште на бр. 2 Пиаца Дука дељи Абруззи, Трст 

како мајка-компанија на Генерали Групацијата. Генерали Групацијата е еден од главните светски 

играчи во секторот за осигурување и управување со средства. Генерали Групацијата е основана во 

1831 година, и  е присутна во 50 земји, со повеќе од 400 компании. 

Генерали Франција обезбедува и дистрибуира и животно и неживотно осигурување. 

 

Во Северна Македонија, Генерали Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку 

своето зависно друштво: 

-ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје, друштво за управување со инвестициски фондови, со 

регистрирана адреса на бул. Партизански Одреди бр. 14А/1-2, Скопје, активно во секторот за 

управување со инвестициски фондови. 

 

Во Северна Македонија, Генерали Групацијата е активна само на пазарот за управување со 

инвестициски фондови преку своето зависно друштво Генерали Скопје. 

 

-Ла Медикале е француско друштво специјализирано за осигурување на здравствени работници во 

Франција, активно во обезбедување на неживотно осигурување и дистрибуција на производи за 

животно и неживотно осигурување.  

 

Ла Медикале нема регистрирано корпоративно присуство во Северна Македонија и не е активно 

на ниту еден пазар во Северна 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 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.  

 

 

22.02.2022 година 

Скопје 


