БИЛТЕН НА АКТИВНОСТИ
МАЈ, МЕСЕЦ ПОСВЕТЕН НА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

5.5.2021 година
„ Финансиската писменост е од суштинска важност за да се заштитат потрошувачите. “
Финансиската едукација е процес којшто треба да овозможи подобро разбирање на финансиските
производи, концепти и ризици, како и развој на способности на населението за соодветен избор и
носење на издржани финансиски одлуки и управување со личните финансии. Подобрата
информираност и спремноста за носење паметни и издржани финансиски одлуки, ќе придонесе за
повисока финансиска инклузија односно пристап на правните и физичките лица до различни
видови на финансиски производи и услуги.
Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО) е независно регулаторно тело кое го регулира
пазарот за осигурување, врши надзор над работата на осигурителните друштва, се грижи за заштита
на правата на осигурениците и придонесува за финансиска едукација на населението.
Повеќе на www.edukacija.aso.mk

7.5.2021 година
„Клучни поенти од извештајот за финансиска писменост“
Согласно првото национално мерење на нивото на финансиската писменост кај возрасното
население во нашата земја, во 2018 година, нивото на финансиска писменост е 11,8, согласно
стандардната методологија на Меѓународната мрежа за финансиска едукација (ИНФЕ). Тоа е
релативно пониско ниво во споредба со просекот на Групацијата 20 најразвиени земји во светот од
12,7 поени, но е споредливо со земјите од регионот.

Истражувањето е направено преку испитување на трите најважни компоненти коишто се составен
дел од финансиската писменост: финансиско знаење, финансиско однесување и финансиски
ставови.

Наодите од анкетата откриваат релативно пониска инклузија (вклученост) на македонското
население кога се работи за користење на финансиски услуги и плаќања преку интернет. Во однос
на поновите или пософистицирани финансиски производи и услуги постои помала свесност кај
населението споредно со познавањата за класичните производи, а кај повеќето финансиски
производи и услуги, иако свесноста е солидна, сепак употребата е значително помала.

Повеќе на линкот https://edukacija.aso.mk/wp-content/uploads/2019/07/Adult-Financial-LiteracyCompetencies-in-Macedonia-2017.pdf
12.5.2021 година
Заштита на осигурениците
Заштитата на потрошувачите вклучува: обезбедување точни и навремени информации до
потрошувачите за донесување информирани одлуки, непостоење нефер и измамнички практики во
договорите, како и пристап до механизми за решавање на настанатите повреди на потрошувачките
права.
https://edukacija.aso.mk/%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/
https://edukacija.aso.mk/%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0
%d1%9a%d0%b5/

14.5.2021 година
Автоодговорноста (АО) е покритие за ваша одговорност доколку предизвикате штета при учество
во сообраќајот.
Противзаконски е доколку го возите вашето возило неосигурано!
Купената полиса е неспоредливо поевтино и сугурно решение во споредба со трошокот што ќе
треба да го платите ако возите неосигурено и нерегистрирано возило!!!
Премија е цената што ја плаќате за купената полиса за осигурување од автоодговорност. Таа цена
зависи од:
- возраста на возачот;
- од јачината на моторот на возилото за кое се купува;
- колку примерен и совесен возач сте;
Полиса за автоодговорност може да купите од: осигурително друштво, застапник во осигурување
и осигурително брокерски друштва.
Лани 11 осигурителни друштва продавале полиси за автоодговорност. Во 2020 година се
продадени над 600.000 полиси со вкупна вредност од 80,65 милиони евра.
Повеќе за осигурување од автомобилска одговорност може да прочитате на следниот линк
https://edukacija.aso.mk/wp-content/uploads/2015/12/AvtoOdgovornost-Flaer-MK-Final-zz.pdf

19.5.2021 година

Дали знаете дека вложувањето во земјоделско осигурување расте пет години по ред? И дека лани
земјоделците и сточарите во полиси вложиле над осум милиони евра и наплатиле над 5 милиони
евра од штети во земјоделството и сточарството?
Климатските промени негативно влијаат врз земјоделските посеви и плодовите. Не можеме да ги
запреме брзо и лесно, но можеме да го неутрализираме ризикот од временските непогоди кои ги
предизвикуваат климатските промени. Како? Ќе го осигураме земјоделското производство! И ќе ја
искористиме можноста за субвенција на 60 отсто од цената на полисата што ја дава
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Прочитајте повеќе на следниот линк
https://edukacija.aso.mk/wp-content/uploads/2015/12/Brosura-zemjodelstvo.pdf

21.5.2021 година
Дали знаете дека осигурителниот брокер ги штити вашите права во односите со осигурителното
друштво од кое купувате полиса за осигурување.
Меѓу најважните негови задачи се следниве:
-да ви предложи соодветно осигурително покритие
-посредува во ваше име и ја предлага опцијата со најсоодветно покритие
-ја проверува содржината на полисата за осигурување
-во случај да настане штета особено се грижи за постапување во рамки на дадените временски
рокови кои се предуслов да ги стекнете правата од полисите за осигурување
Прочитајте повеќе на следниот линк https://edukacija.aso.mk/

26.5.2021 година Затворање на едукативниот циклус-Финансиска писменост со СЕПУГС „Дрен“
Затворање на едукативниот циклус Основи на финансиска писменост, осигурување и надлежности
на Агенцијата за супервизија на осигурување. Доделување на дипломи на учениците од
финансиската секција на СЕПУГС Васил Антевски ДРЕН.

Известување на осигурениците при склучување на договори за осигурување
Обврската за известување на осигурениците како физички лица, на потрошувачите, при склучување
на договорот за осигурување, мора да биде во писмена форма и да содржи информации за:
назив, правен статус, седиште и адреса на друштвото за осигурување преку кое е склучен
договорот за осигурување, општите и посебните услови на полиси кои се применуваат на
осигуреникот, период на важење на договорот за осигурување, начин на поднесување на
приговор, односно жалба, начин на поднесување на оштетно побарување и сл.

Прочитајте повеќе на следниот линк
https://edukacija.aso.mk/%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0
%d1%9a%d0%b5/

28.5.2021 година
Сите сакаме да патуваме во странство! Во секоја можност: приватно или службено, на одмор или
за бизнис. Зошто е потребно патничкото осигурување? Патничкото осигурување покрива бројни
можни ризици меѓу кои се покривање трошоци за здравствена помош која непланирано станала
нужна за време на патувањето или пак надоместување трошоци за изгубен и украден багаж.
Прочитајте повеќе на следниот линк
https://edukacija.aso.mk/wp-content/uploads/2015/12/Patnicko-Flaer-MK-16.10.2015.pdf

