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Статус РБС
Назив на банката која врши работи на 

застапување во осигурување
Седиште Пошта

ЕМБ на 

банката

Решение на Агенцијата за давање 

согласност
Решение на НБРМ за давање дозвола

Назив на друштвото за осигурување за кое банката 

врши работи на застапување

Дејност на друштвото за осигурување Претседател на УО на банката
Овластено лице за застапување во 

осигурување

Решение за повлекување на согласност за вршење работи на 

застапување во осигурување од АСО

Решение за одземање на дозвола за 

вршење други финансиски активности 

од НБРМ

Неактивен БЗ01 Охридска банка АД, Скопје ул. Орце Николов бр. 54 1000, Скопје 5004756 Бр. 09-1727/2 од 28.09.2012 година Бр. 8788 од 29.10.2012 година АД за осигурување ГРАВЕ Скопје класа 19 - Осигурување на живот                                                                                       Нина Недановска Решение за повлекување на согласност за вршење работи на

застапување во осигурување Бр. УП 19-6-1141 од 17.12.2019

годинакласа 1 -Осигурување од последици на несреќен случај - 

незгода (дополнително кон осигурување на живот)

Активен БЗ02 НЛБ банка АД, Скопје ул. Мајка Тереза бр. 1 1000, Скопје 4664531 Бр.УП 07-1-1502 од 08.01.2015 година Бр. 15-18766/2 од 26.05.2015 година Сава осигурување а.д Скопје класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - 

незгода 

Антонио Аргир

класа 2 - Здравствено осигурување

класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) 

класа 4 - Осигурувањето на шински возила (каско) 

класа 5 - Осигурувањето на воздухоплови (каско) 

класа 6 - Осигурувањето на пловни објекти (каско) 

класа 7 - Осигурувањето на стока во превоз (карго) 

класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни 

непогоди

класа 9 - Други осигурувања на имот

класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на 

моторни возила

класа 11 - Осигурувањето од одговорност од употреба на 

воздухоплови 

класа 12 - Осигурувањето од одговорност од употреба на 

пловни објекти 

класа 13 - Општо осигурување од одговорност 

класа 16 - Осигурување од финансиски загуби 

класа 18 - Осигурување на туристичка помош

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за

осигурување на живот, Скопје

класа 19 - Осигурување на живот

класа 1 -Осигурување од последици на несреќен случај - 

незгода (дополнително кон осигурување на живот)

класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон 

осигурување на живот)

Активен

БЗ03 Шпаркасе Банка Македонија АД, 

Скопје

ул. Македонија бр. 9/11 1000, Скопје 4558669 Бр. УП 19-2-117 од 21.04.2015 година Бр. 24400 од 09.07.2015 година Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР

ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје

класа 19 - Осигурување на живот Глигор Бишев

класа 1 -Осигурување од последици на несреќен случај - 

незгода (дополнително кон осигурување на живот)

класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон 

осигурување на живот)

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР –

Виена Иншуренс Груп Скопје

класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на 

моторни возила

класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) 

Активен

БЗ04 ХАЛК БАНКА АД Скопје ул. Свети Кирил и Методиј бр. 54 1000, Скопје 4627148 Бр. УП 19-2-166 од 21.08.2017 година Бр. 4615/1 од 12.2.2018 година Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД,

Скопје

класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - 

незгода Билал Суџубаши

класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) 

класа 4 - Осигурувањето на шински возила (каско) 

класа 5 - Осигурувањето на воздухоплови (каско) 

класа 7 - Осигурувањето на стока во превоз (карго) 

класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни 

непогоди

класа 9 - Други осигурувања на имот

класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на 

моторни возила

класа 11 - Осигурувањето од одговорност од употреба на 

воздухоплови 

класа 13 - Општо осигурување од одговорност 

класа 18 - Осигурување на туристичка помош

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за

осигурување на живот, Скопје

класа 19 - Осигурување на живот

класа 1 -Осигурување од последици на несреќен случај - 

незгода (дополнително кон осигурување на живот)

класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон 

осигурување на живот)

Активен

БЗ05 Стопанска банка АД Скопје ул. 11-ти Октоври бр. 7 1000, Скопје 4065549 Бр. УП 19-2-352 од 18.5.2018 година Бр. 15-16243/7 од 10.7.2018 година КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за

неживотно осигурување Скопје

класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - 

незгода Диомидис  Николетопулос

класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) 

класа 4 - Осигурувањето на шински возила (каско) 

класа 5 - Осигурувањето на воздухоплови (каско) 

класа 6 - Осигурувањето на пловни објекти (каско) 

класа 7 - Осигурувањето на стока во превоз (карго) 



11.2.2020 Регистар на банки кои добиле дозвола за вршење работи на застапување во осигурување Страна 2/2

класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни 

непогоди

класа 9 - Други осигурувања на имот

класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на 

моторни возила

класа 11 - Осигурувањето од одговорност од употреба на 

воздухоплови 

класа 12 - Осигурувањето од одговорност од употреба на 

пловни објекти 

класа 13 - Општо осигурување од одговорност 

класа 14 - Осигурување на кредити 

класа 16 - Осигурување од финансиски загуби 

класа 17 - Осигурување на правна заштита 

класа 18 - Осигурување на туристичка помош

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ

АД, Скопје 

класа 19 - Осигурување на живот

класа 1 -Осигурување од последици на несреќен случај - 

незгода (дополнително кон осигурување на живот)

класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон 

осигурување на живот)

класа 20 - Осигурувањето на брак или порoдување

класа 21 - Осигурување на живот во врска со удели во 

инвестициони      фондови

Активен

БЗ06 Комерцијална банка АД Скопје ул.Орце Николов бр. 3 1000, Скопје 4065573 Бр. УП 19-2-922 од 4.1.2019 година Бр. 15-150/8 од 17.4.2019 година Акционерско друштво за осигурување и

реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје- Виена

Иншуренс Груп 

класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - 

незгода 

Хари Костов

класа 7 - Осигурувањето на стока во превоз (карго) 

класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни 

непогоди

класа 9 - Други осигурувања на имот

класа 13 - Општо осигурување од одговорност 

класа 16 - Осигурување од финансиски загуби 

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје класа 2 - Здравствено осигурување

класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) 

класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на 

моторни возила

класа 12 - Осигурувањето од одговорност од употреба на 

пловни објекти 

класа 14 - Осигурување на кредити 

класа 18 - Осигурување на туристичка помош

Активен

БЗ07 Универзална Инвестициона 

Банка АД Скопје

ул.Балзакова бр. 32/22 1000, Скопје 4646088 Бр. УП 19-2-724 од 27.8.2019 година Бр. 15-889/1 од 10.1.2020 година КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за

осигурување на живот, Скопје

класа 19 - Осигурување на живот

класа 1 -Осигурување од последици на несреќен случај - 

незгода (дополнително кон осигурување на живот)

класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон 

осигурување на живот)

Активен

Неактивен


