
ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗАСТАПНИЦИ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (ЕТИЧКИ КОДЕКС) 

Главниот концепт на Етичкиот Кодекс е: 

1. да соработува со истражните органи 
  

 

2. да се воздржи од писмена опомена и спроведе вербални опомени 
 

3. да го контролира Управниот и Надзорниот Одбор на компанијата 
 

4. да ја потврди посветеноста на компанијата за принципите на законско и етичко однесување 
 

5. изрекување на дисциплински, граѓански и кривични казни  

 

Систем на поединци и организации кои го пренесуваат производот/услугата од понудувачот до побарувачот 
претставуваат: 

1. модели на продажба и побарувачка 
 

2. канали на  дистрибуција 
 

3. основи на маркетинг односите 
 

4. однос на продавачи и купувачи 
 

5. осигурителна индустрија  

 

Во секој национален осигурителен пазар, компаниите преферираат: 

1. продажба преку агенти 
 

2. продажба преку осигурителни брокери 
 

3. директна продажба 
 

4. индиректна дистрибуција 
 

5. микс на дистрибутивните  канали  

 

Директна дистрибуција на осигурителни услуги, помеѓу останатото, се реализира кога: 

1.  осигурителна компанија нуди уникатен и специфичен производ  
 



2. не постојат осигурителни брокери 
 

3. банкоосигурувањето не е воведено на пазарот 
 

4. агентите бараат високи провизии 
 

5. АСО определува таква форма на продажба  

 

При изборот на каналот на дистрибуцијата, покрај трошоците, големо значење има и: 

1. задоволување на потребите и барањата на АСО 
 

2. задоволување на потребите и барањата на осигурителите 
   

3. задоволување на потребите и барањата на брокерите 
 

4. задоволувањето на потребите и барањата на  осигурениците 
 

5. задоволување на потребите и барањата на агентите  

 

Обезбедување на информации за базите на податоци, а во функција на нивно идно користење, овозможува: 

1. маркетинг микс на каналите на дистрибуција 
  

 

2. индиректните канали на продажба 
 

3. нетрадиционалните канали на дистрибуција 
 

4.  директниот канал на продажба 
 

5. банкоосигурувањето  

 

Директниот канал на дистрибуција, помеѓу останатото влијае позитивно на: 

1. Намалување на оперативните приходи на осигурителите и зголемување на продажбата 
  

 

2. намалување на значењето на банкоосигурувањето како негативно 
 

3. подобрување на квалитетот на услугата за осигурениците и меѓусебните односи со  компанијата 
 

4. Атрактивноста на осигурителите пред банките во финансискиот систем 
 



5. Пониски цени(премија) на осигурителните полиси  

 

Интернет дистрибуцијата претставува: 

1. традиционален и индиректен канал на дистрибуција 
  

 

2. составен дел на банкоосигурувањето 
 

3. форма на електронско преговарање со осигуреникот 
 

4. ефикасна форма за собирање на податоци на осигурениците 
 

5. нов канал на  дистрибуција  

 

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, Друштво за застапување мора да се основа како: 

1. Друштво со ограничена одговорност на повеќе лица 
  

 

2. Друштво со ограничена одговорност на едно лице 
 

3. Финансиски конзорциум 
 

4. зависно од законот за трговски друштва 
 

5. акционерско друштво  

 

Една од активностите за превенирање на конфликтите во каналот на дистрибуција, од страна на 
осигурителните компании, претставува: 

1. елиминирање на проблематичниот канал 
  

 

2. слабеење на позицијата на интермедијарот 
 

3. креирање на нови пазари за новите  канали 
 

4. формирање на стратегиска алијанса (strategic alliance) 
 

5. формирање на дистрибуционен аранжман  

 

Застапник во осигурување се дефинира како лице кое: 



1. работи во осигурително брокерско друштво 
  

 

2. работи или е овластено за активности од АСО 
 

3. работи во финансиско друштво 
 

4. кое не смее во свое име и за своја сметка да наплаќа провизија од  осигуреникот 
 

5. кое  смее во свое име и за своја сметка да наплаќа провизија од осигурителот  

 

Лицата кои вршат работи на подготовка и склучување на Договори за осигурување врз основа на редовен 
работен однос во осигурителната компанија: 

1. се осигурителни брокери 
 

2. не се застапници во  осигурувањето 
 

3. се специфични застапници во осигурувањето 
 

4. можат да бидат само застапници во банкоосигурување 
 

5. се застапници во новите канали на дистрибуција  

 

Конфликтите во каналот на дистрибуција се појавуваат кога: 

1. комуникацијата помеѓу членовите на каналот е слаба или не  постои 
 

2. кога еден од членовите на каналот заработува премногу 
   

3. кога еден од членовите на каналот заработува прениско 
 

4. се зголемува бројот на понудувачите 
 

5. постои ефект на канибализација на потрошувачите (осигурениците)  

 

АСО ќе ја одземе лиценцата на застапникот за осигурување, освен ако: 

1. лиценцата е добиена со наведување невистинити податоци 
  

 

2. застапникот остварува висок приход од  провизии 
 



3. лицето работи спротивно на другите одредби на Законот за супервизија на осигурување 
   

4. лицето ги прекрши добрите деловни обичаи 
 

5. лицето ги прекрши правилата на струката  

 

Услов за добивање на дозвола за вршење работи во застапување во осигурувањето, меѓу другите е : 

1. да постои осигурување на ризици во неживотно осигурување 
  

 

2. акционерски капитал од 10.000 евра 
 

3. обврска за осигурување на обврските за сите осигурени случаи во висина од 50.000 евра 
 

4. Договорот за осигурување на обврските на Друштвото кон осигурениците, меѓу другото, да ги содржи видовите 
на начините на продажба и провизијата  

5. Договорот за осигурување на обврските на Друштвото кон осигурениците, меѓу другото, да ги содржи видовите 
 на ризиците и осигурени  случаи 

 

 

Една од клучните разлики помеѓу банките и осигурителните компании е: 

1. начините на нивно основање 
  

 

2. поголемото учество на осигурителите во вкупната актива во финансискиот систем 
 

3. во осигурителните компании работат специјализирани кадри 
 

4. разликата во продажната филозофија, при што банките имаат пасивна, а осигурителите  активна 
 

5. степенот на интегрираност со супервизорите и регулаторите  

 

За дистрибуција преку канал на банкоосигурување, традиционално позначајни се производите од: 

1. неживотното осигурување 
  

 

2. животното осигурување 
 

3. неживотното и животното осигурување 
 

4. реосигурување 
 



5. зголемување на потрошувачките кредити  

 

Во моделот на банкоосигурување, односно дистрибуциониот аранжман, се застапуваат осигурителните 
производи: 

1. само производи од неживотно осигурување 
  

 

2. само производи од животно осигурување 
 

3. поедноставни  производи 
 

4. посложени производи 
 

5. само лиценцирани производи од АСО  

 

Банка може да добие работи како Друштво за застапување, само претходна: 

1. лиценца од АСО 
  

 

2. дозвола од Народна Банка, по претходна согласност од  АСО 
 

3. дозвола од АСО, по претходна согласност од АСО 
 

4. само ако има вработено повеќе од 10 застапници 
 

5. работи на пазарот на осигурување најмалку три години  

 

За Интернет трговијата да има успешност, помеѓу останатото, потребно е: 

1. клиентите да имаат чести контакти со  компанијата 
  

 

2. производот да е комплексен 
 

3. услугите од Полисата да се напишани на македонски јазик 
 

4. клиентите да се помлади 
 

5. да се поседува сложен систем на вештачка интелигенција  

 

Кодексот на етика, не е главно насочен кон определување: 



1. да се дадат сите можно услуги кога за тоа има потреба 
 

2. вработените да знаат најмалку еден странски  јазик 
 

3. чесно и професионално однесување кон клиентите и соработниците 
 

4. чесно и професионално однесување кон компаниите чии производи се застапуваат 
 

5. држење на потребите на потрошувачите на највисоко ниво  

 

Кодексот на етика преставува документ кој: 

1. не може да ја предвиди секоја можна ситуација во  детали 
 

2. потребно е да добие согласност од АСО 
 

3. мора да добие согласност од сите вработени 
 

4. да добие согласност и прифаќање од вработените во каналите на дистрибуција 
 

5. да ги намали трошоците на работењето  

 

Етичките политики и постапки, пресудно не се користат во корпоративните: 

1. политики на рекламирање  
 

2. политиките на формирање на цени 
 

3. политики во развој на производите 
 

4. политиките за избор на седиште и возен  парк 
 

5. односи со клиентите  

 

Не се превземаат определени неетички дејства, ако: 

1. не се впуштаме во одмаздничка акција против другите во  бизнисот  
 

2. збориме и пишуваме за да го доведеме лицето во заблуда 
 

3. со своето однесување го посрамотиме друштвото за застапување 
 

4. сме го довеле клиентот во заблуда, заради свое незнаење 
 



5. помагаме друг во неетичко дејство  

 

Неопределено неетичко дејство, меѓу другите претставува и ако: 

1. го кршиме доверливиот однос со клиентот  
 

2. намерно зголемување на информационите и трансакционите трошоци во бизнисот 
 

3. неисполнување на одлуките на Бордот на директори 
 

4. намалување на конкурентната предност на осигурителите 
 

5. превземање на било која задача, која не можеме да ја извршиме соодветно и  професионално  

 

Принципот на неземање на поткуп и останати несоодветни плаќања, и процедурата на пријавување на 
прекршување на Кодексот, респективно, се дел од одредбите на Кодексот за: 

1. Објавување на Кодексот и Интегритет 
 

2. Конфликт на интереси и Спроведување на Кодексот 
 

3. Интегритет и Спроведување на  Кодексот 
 

4. Спроведување на Кодексот и Интегритет 
 

5. Интегритет и Конфликт на интереси  

 

За успешно и доследно спроведување на Кодексот, потребно е да се обезбеди: 

1. да се покаже Кодексот на осигурениците како Гаранција дека истиот се почитува 
 

2. да се преведе Кодексот на неколку јазика и да се потпише Изјава за усогласеност, периодично 
 

3. вработените со себе да носат отпечатена копија од Кодексот 
 

4. вработените да го разберат и потпишат Кодексот 
 

5. вработените да го прочитаат и разберат Кодекссот и периодично да пополнат Изјава за  усогласеност  

 

Која од наведените мерки не се користи при прекршување на Кодексот на етика: 

1. дисциплински 
 



2. прекршочни 
 

3. кривични 
 

4. бонус и малус во трудовото  право 
 

5. граѓански  

 

Успехот на компанијата, во голема мерка зависи од: 

1. откривање на несвесното прикривање на материјалните факти  
 

2. превенција на случување на определените во однос на неопределените дејства 
 

3. јавната доверба во нејзиниот интегритет и принципелно деловно  одлучување 
 

4. Деталноста на Кодексот на етика 
 

5. периодичното модернизирање и дополнување на Кодексот на етика  

 

Работи на застапување во банка можат да вршат работи лица кои имаат лиценца за: 

1. осигурителен брокер 
 

2. осигурителен брокер и брокер за инвестициони работи 
 

3. лиценца од АСО и Комисија за хартии од вредност, по можност 
 

4. лиценца од Народна Банка 
 

5. лиценца за застапник во  осигурување  

 

Што не сте должни да дадете на осигуреникот, пред склучувањето на Договорот за осигурувањето : 

1. регистарот во кој сте пријавени  
 

2. вашето име и презиме 
 

3. името на Друштвото за застапување 
 

4. податоци за Друштвото за реосигурување на  ризикот 
 

5. податоци за вонсудска постапка за решавање на спорови  

 



Основно значење, кога се одбираат каналите на дистрибуцијата има: 

1. преференциите на Управниот одбор на осигурителната компанија 
  

 

2. бројот на осигуреници на пазарот 
 

3. 
 
степенот на контрола кој осигурителната компанија сака да го има 
  

 

4. сложеноста на посредувањето 
 

5. висината на трошоците за маркетинг  

 

Кога се дизајнира и аплицира оптимален систем на канали на дистрибуција, мора да се водиме од: 

1. стекнување на највисок пазарен удел 
 

2. стекнување оперативна ефикасност и ефективност 
 

3. изготви анализа на финансиските перформанси на клиентот 
 

4. да се изработи due dilligence 
 

5. да се изберат најдобрите агенти во компанијата  

 

Директната продажба се користи кога осигурителната компанија: 

1. воведува продажба на уникатен и специфичен производ  
 

2. продажба преку агенти 
 

3. само во модел на банкоосигурување 
 

4. сака да ја зголеми својата солвентност 
 

5. се наоѓа во лоша финансиска состојба  

 

При креирање на продажната стратегија, осигурителните компании најчесто креираат: 

1. пристап на ниски трошоци 
 

2. продажба преку дистрибутивни канали 
 



3. продажба која зависи од пазарите 
 

4. само директна продажба 
 

5. маркетинг (продажен) микс на каналите  

 

Во осигурувањето, каналите на дистрибуција постојат за да: 

1. ги рекламираат производите  
 

2. да ја комплетираат или олеснат трансакцијата меѓу осигурителот и купувачот 
 

3. да ја дефинираат карактеристиката на услугата 
 

4. кога, како и колку често купувачите ја купуваат услугата/производот 
 

5. ги исполнат барањата на АСО  

 

При изборот на каналот на дистрибуција, важен е факторот на : 

1. кога, како и колку често осигурителите ја продаваат услугата/производот 
  

 

2. минатото на осигурениците 
 

3. иднината на осигурениците 
 

4. маркетинг окружувањето каде работи компанијата 
 

5. висината на провизијата  

 

Лицата кои не вршат посредување во договорање на осигурително покритие и кои даваат информации на 
осигурениците во врска со Договорите за осигурување се: 

1. застапници во осигурување 
  

 

2. осигурителни агенти 
 

3. специјални кадри на компанијата 
 

4. не се застапници во осигурување 
 

5. се вработени во банко-осигурување  

 



При конципирањето на дизајнот на продажната мрежа на осигурителната компанија, нужно е да се внимава 
на: 

1. регулативните обврски и капиталната адекватност 
  

 

2. одлуките на основачите на осигурителната компанија 
 

3. акционерската структура на компанијата 
 

4. како оптимално да се распределат ресурсите на различните канали 
 

5. осигурителната актива во финансискиот систем  

 

При поднесување на документацијата, во барањето за дозвола за вршење на работи во застапување на 
осигурувањето, се поднесува и: 

1. Договор за реосигурување со странски осигурителни компании 
 

2. Лиценца за агент од Централен Регистар 
 

3. план за осигурително покритие 
 

4. потврда за уплатени 10.000 евра во денарска противредност 
 

5. преддоговор или договор за осигурување од одговорност согласно ЗСО  

 

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, застапниците во осигурување не мораат да: 

1. положен стручен испит за застапници во осигурување 
  

 

2. најмалку една година искуство во областа на осигурувањето 
 

3. имаат работно искуство со банкоосигурување 
 

4. познавање на македонскиот јазик 
 

5. однос со осигурително друштво или работен однос со Друштво за застапување  

 

Застапник во осигурување може да: 

1. да наплати провизија од осигуреникот во свое име 
 



2. да работи на продолжување и прекинување на Договорите по согласност на осигурениците 
 

3. да се увери дека осигуреникот нема побарано дополнително барање за понуда од компанијата 
 

4. да се увери дека осигуреникот ја платил премијата 
 

5. да ја обврзе компанијата за живот да склучи Договор  

 

Конфликти во вертикалниот канал на дистрибуција е возможен ако: 

1. позицијата на лидерот е силна 
  

 

2. ако има само интермедијари 
 

3. постои интернет трговија 
 

4. чекувањата и целите на сите во каналот не се јасно разбрани и прифатени 
 

5. постои монополско договорања  

 

Со што не се регулираат правата, обврските и одговорностите на застапникот: 

1. со сето подоле наведено 
 

2. со Договор за застапување 
   

3. со Договор со осигурителната компанија 
 

4. со Полиса за одговорност 
 

5. со Договор со осигурителното друштво  

 

Намалено учество на осигурителните брокери и банкоосигурувањето на пазарот на осигурување 
овозможува: 

1. пониски трошоци за истражување и промоција 
  

 

2. адекватно освојување на целниот пазар 
 

3. истиснување на осигурителните агенти 
 

4. повисока контрола на компаниите и јакнење на директниот канал 
 



5. повисоки провизии за осигурителните агенти  

 

Кога осигурителна компанија купува банка или обратно, е креира модел на банкоосигурување: 

1. интегрирана финансиска компанија 
 

2. заедничко вложување 
 

3. дистрибуционен аранжман 
 

4. стратегиска алијанска 
 

5. создавање краткорочни односи со клиентите  

 

Во 2020 година, на националниот пазар, доминaнтен модел на банкоосигурување претставува: 

1. стратегиска алијанса 
  

 

2. дистрибуционен аранжман 
 

3. стратегиска алијанска 
 

4. joint venture 
 

5. парцијална интеграција  

 

Банкоосигурувањето се појавува како резултат на: 

1. интеграцијата во Европската Унија 
  

 

2. добивање на поефтини Полиси 
 

3. добивање на банкарски услуги по исти или намалени трошоци 
 

4. зголемената конкуренција во банкарскиот и осигурителниот сектор 
 

5. регулативната дерегулација  

 

Кога Вашето друштво за застапување остварува конфликт со осигурителната компанија се случува: 



1. конкурентен притисок 
  

 

2. хоризонтален конфликт 
 

3. линеарен конфликт 
 

4. вертикален конфликт 
 

5. конкурентен притисок  

 

Осигурителните компании не фаворизираат директен канал на дистрибуција, заради: 

1. креирање на ценовна конкурентност  
 

2. одржување висока контрола на процесот 
 

3. непревземање ризик во работењето 
 

4. имање потреба од ограничено или дополнително осигурување 
 

5. на ефикасен начин да се освои целниот пазар  

 

За што не одговара застапникот и Друштвото за застапување согласно ЗСО: 

1. доколку осигуреникот одлучи да не купи Полиса за осигурување од конкретната компанија  
 

2. за лажно претставување 
 

3. невнимание 
 

4. непочитување на Договорот 
 

5. за предизвикана штета на осигуреникот  

 

Доколку осигуреникот, во рамки на деловниот однос со застапникот во осигурувањето, одлучи да ја 
продолжи својата Полиса во постоечкото осигурително друштво, велиме дека тој успеал во : 

1. во задржување на својатата провизија 
  

 

2. зголемување на угледот на компанијата 
 

3. во намалување на трошоците на клиентот 
 



4. во ретенција на клиентот 
 

5. во ниска интеграција  

 

Во осигурувањето, осигуреникот ја добива целосната услуга согласно Полисата за осигурување: 

1. веднаш 
  

 

2. никогаш 
 

3. зависи од Полисата 
 

4. ако постои остварување на осигурениот настан, согласно осигуреникот 
 

5. ако постои остварување на осигурениот настан, согласно Полисата  

 

При постоење на конфликт, ако осигурителните компании кои ги вратиле своите политики во однос на 
конкретна Банка во каналот на банкоосигурување, се потврдила: 

1. позицијата на брокерите е слаба 
 

2. конфликтот ќе го разрешува АСО 
 

3. позицијата на осигурителите е силна 
 

4. позицијата на Банката и каналот на банкоосигурување се силни 
 

5. ништо од наведеното  

 

Кое претставува определено од наведените неетички дејствија: 

1. Членот треба да потфрли во користењето на неговото знаење 
 

2. Членот смее да се впушта во активности со кои би се посрамотило друштвото или бизнисот 
 

3. Членот не смее да потфрли во излегувањето во пресрет на потребите на неговиот клиент или претпоставен 
 

4. Неисполнување на одредбите на Бордот на директори 
 

5. Ниту едно од наведените  

 

Правилно спроведување на Кодексот, подразбира: 



1. соработка со Етичкиот Кодекс на АСО 
  

 

2. Корпоративен информативен менаџмент 
 

3. заштита на сметководствените стандарди на осигурителната компанија 
 

4. заштита на репутацијата на Друштвото 
 

5. Воведување на 24-часовна отворена телефонска линија за пријавување  

 

Лиценца за застапник во осигурувањето издава: 

1. Национално биро за осигурување 
 

2. Агенцијата за супервизија на осигурувањето 
 

3. Министерство за економија 
 

4. Друштвото за застапување 
 

5. Министерство за финансии  

 

Акционерскиот капитал потребен за основање на друштво за застапување во осигурувањето изнесува: 

1. 5.500 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата 
 

2. 15.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата 
 

3. 25.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата 
 

4. 20.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата 
 

5. 35.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата  

 

Застапникот во осигурувањето не смее во свое име и за своја сметка да наплаќа премија или провизија од: 

1. Друштвото за застапување 
 

2. Националното биро за осигурување 
 

3. осигуреникот 
 

4. Агенцијата за супервизија на осигурување 
 



5. компанијата за осигурување  

 

Застапникот во осигурувањето може да врши работи на застапување во осигурувањето само врз основа на: 

1. работен или друг правен однос со друштво за застапување во осигурувањето 
 

2. лиценца од АСО 
 

3. лиценца од АСО и работен или правен однос со друштво за застапување во осигурувањето 
 

4. искуство во работењето врз основа на лиценцата 
 

5. друг правен однос со друштво за застапување во осигурувањето  

 

За застапници во осигурување не се сметаат: 

1. правни и физички лица кои не ги познаваат законските прописи од областа на реосигурувањето 
 

2. правни и физички лица кои немаат овластување за вршење на сметководствени и ревизорски работи 
 

3. правни и физички лица кои при вршење на својата дејност повремено даваат информации на клиенти во врска со договори за осигурување при 
што не вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување  

4. правни и физички лица кои вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување 
 

5. правни и физички лица кои при вршење на својата дејност повремено даваат информации на клиенти во врска со договори за осигурување при 
што вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување 

 

 

Кон барањето за добивање дозвола за вршење работи на застапување, кој документ основачите на 
друштвото не се должни да го поднесат: 

1. предлог статут 
 

2. план за работа 
 

3. извори на средства за уплата на капиталот 
 

4. План за очекувани деловни резултати во следните 5 години 
 

5. предлог акти на деловната политика  

 

Во кој случај АСО нема да донесе решение за одземање на дозволата за вршење дејност на застапување во 
осигурувањето: 



1. друштвото ги прекрши добрите деловни обичаи и правила на дејноста 
 

2. друштвото остварило висока пазарна концентрација 
 

3. дозволата е добиена со наведување на невистинити податоци 
 

4. друштвото работи спротивно од одредбите на Законот за супервизија на осигурување 
 

5. друштвото за застапување во осигурувањето повеќе не ги исполнува законските услови  

 

Во ситуација на настанување на осигурениот случај штетата се исплатува: 

1. врз основа на правните елементи содржани во полисата 
 

2. штетата не се надоместува 
 

3. по истекот на важноста на полисата, без разлика кога се случил осигурениот настан 
 

4. веднаш се надоместува настанатата штета 
 

5. ако има штета, осигуреникот добива обврска за малус  

 

Што не претставува канал на индиректна дистрибуција на осигурителни услуги: 

1. продажба преку застапници за осигурување 
 

2. продажба преку сопствена продажна мрежа 
 

3. продажба преку комерцијални банки 
 

4. продажба преку туристички агенции 
 

5. продажба преку брокери за осигурување  

 

Интегрирана финансиска компанија претставува: 

1. здружување на две осигурителни компании 
 

2. стратегиска алијанса 
 

3. модел на банкоосигурување 
 

4. заедничко вложување 
 



5. создавање долгорочни односи со клиентите  

 

Дистрибуционен аранжман претставува: 

1. најсложена форма на банкоосигурување 
 

2. joint venture (зедничко вложување) 
 

3. продажба на повеќе видови осигурителни производи 
 

4. стратегиска алијанса 
 

5. најниска форма на банкоосигурување  

 

Лимитирачки фактор на банкоосигурувањето претставува: 

1. ниска професионалност и лимитирано знаење на банкарските службеници во областа на неживотното 
 осигурување 

 

2. оптоварување на осигурителните компании 
 

3. пасивна продажна филозофија на банките и агресивна продажна филозофија на компаниите за осигурување 
 

4. долгорочна продажна филозофија на банките и краткорочна продажна филозофија на осигурителните компании 
 

5. агресивна продажна филозофија на банките и пасивна продажна филозофија на компаниите за осигурување  

 

Што не претставува продажбата на осигурителните услуги по електронски пат (Интернет дистрибуцијата): 

1. нов начин на продажба на осигурителните услуги 
 

2. ценовно ефикасен канал за продажба на осигурителните услуги 
 

3. брз начин на продажба на осигурителните услуги 
 

4. екслузивен начин за дистрибуција на осигурителни производи 
 

5. некорисен начин за дистрибуција на едноставните осигурителни производи  

 

Хоризонтални конфликти во каналите на дистрибуција претставуваат судири помеѓу: 

1. помеѓу осигурителни компании 
 



2. брокерските друштва и застапниците за осигурување 
 

3. членови од различно ниво на каналот на дистрибуција 
 

4. осигурителните компании и друштва за застапување 
 

5. компаниите за осигурување и брокерските друштва  

 

Во директниот канал на дистрибуција, фокус се става на градење на односи со: 

1. банките 
 

2. брокерите за застапување 
 

3. осигурениците 
 

4. комерцијалниот сектор во компанијата 
 

5. АСО и НБО  

 

Фактор во рамки на карактеристиките на друштвото, важен за изборот на каналот на дистрибуција 
претставува: 

1. карактеристиките на купувачите на целните пазари 
 

2. маркетинг окружувањето 
 

3. сложеноста на услугата 
 

4. канали кои во моментот се користат 
 

5. карактеристики на услугата  

 

Повратната врска за намерата за купување помеѓу членовите на капиталот ја овозможува функцијата на: 

1. Плаќање 
 

2. Информирање 
 

3. Преземање ризик 
 

4. Нарачување 
 

5. Преговарање  

 



Што претставува еден од основните лимитирачки фактори на новите канали на дистрибуција: 

1. правната регулатива 
 

2. високи трошоци 
 

3. потребата од сложена информациска инфраструктура 
 

4. учество во процесот на исплата на штета 
 

5. ниското искуство во областа на осигурувањето  

 

Во каналот на банкоосигурувањето најчесто се дистрибуира: 

1. финансиски осигурувања 
 

2. животно осигурување (рентни осигурувања) 
 

3. патничко осигурување 
 

4. животно осигурување (ризико осигурување) 
 

5. каско осигурување  

 

Backward интеграција: 

1. доколку компанијата за осигурување не влијае врз дистрибутивниот канал 
 

2. доколку дистрибутивниот канал има лимитирано влијание врз услугите кои се пласираат 
 

3. доколку АСО влијае врз друштвото за застапување 
 

4. доколку брокерските друштва влијаат врз друштвата за застапување 
 

5. доколку друштвата за застапување има поголемо влијание врз осигурителната компанија  

 

Конфликтот помеѓу осигурителна компанија и друштво за застапување е пример за: 

1. влијание за пониска провизија 
 

2. вертикален конфликт 
 

3. хоризонтален конфликт 
 



4. конкурентен притисок 
 

5. разлики во корпоративните профили  

 

За да се превенираат конфликти во каналот на дистрибуција потребно е да: 

1. секоја страна да постапува самостојно 
 

2. да се следат инструкциите на АСО 
 

3. нема заеднички интереси и цели помеѓу членовите на каналот 
 

4. да се намалат формите на интеракција и комуникацијата помеѓу членовите во каналот 
 

5. очекувањата од секој член во дистрибутивниот канал се јасни и сфатени од сите членови во каналот  

 

Кое од следните неетички дејствија е неопределено: 

1. Доколку не се исполнуваат одредбите на Бордот на директори 
 

2. Доколку се преземаат активности од одмаздничка природа против друго лице 
 

3. Повредување на доверливиот однос што членот го има со неговиот клиент или претпоставен 
 

4. Намерно погрешно преставување на природата или значењето на ознаките на CPCU 
 

5. Членот не смее да се впушта во активности со кои би се посрамотило друштвото или бизнисот осигурување и  
управување со ризик 

 

 

Заштита на средствата на компанијата се остварува преку спроведување на: 

1. анти-монополско контролирање 
 

2. санкции и казни 
 

3. лојалност и грижа кон компанијата 
 

4. грижи во врска со сметководствени и ревизиски работи 
 

5. политики на доверливост и приватност  

 

Принципот за заштита на средствата на компанијата се спроведува преку: 



1. принцип за заштита на интегритетот на компанијата 
 

2. начин за објавување на етичкиот кодекс на однесување 
 

3. принцип за избегнување конфликт на интереси 
 

4. принцип на информирање на менаџментот 
 

5. принцип на корпоративен информативен менаџмент  

 

Принципот за целосна усогласеност со законодавството претставува принцип на: 

1. одржување на интегритетот на компанијата 
 

2. принцип за избегнување конфликт на интереси 
 

3. принцип за заштита на средствата на компанијата 
 

4. квалитетна сметководствената евиденција 
 

5. конвергенција на интересите помеѓу осигуреникот и осигурителот  

 

Застапникот во осигурување, може да дистрибуира производи кои: 

1. сите производи од сите компании 
 

2. самостојно ги селектира 
 

3. се важни за преференциите на осигурениците 
 

4. меѓусебно не си конкурираат 
 

5. кои ќе ги одобри АСО  

 

Повредување на доверливиот однос што членот го има со неговиот клиент или претпоставен, претставува: 

1. определено неетичко дејствие 
 

2. кривично дело 
 

3. неопределено неетичко дејствие 
 

4. делумно определно неетичко дејство 
 



5. нарушување на репутацијата на компанијата  

 

Прекршочни, дисциплински и казнени мерки се разултат на случување на: 

1. само определени неетички дејствија 
 

2. согласно Законот за супервизија на осигурување 
 

3. согласно Кривичниот Законик 
 

4. само неопределени неетички дејствија 
 

5. определени и неопределени неетички дејствија  

 

Принципите поврзани со заштита на средствата на компанијата директно влијание имаат на: 

1. обемот на клиенти на компанијата 
 

2. принципите на стратегискиот менаџмент 
 

3. принципите поврзани со конфликти на интереси 
 

4. принципите за одржување на интегритетот на компанијата 
 

5. профитабилноста на компанијата  

 

 



ПРАШАЊА ЗА ЗАСТАПНИЦИ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА) 

Осигурување на живот опфаќа: 

1. осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со  
поврат на премии. 

 

2. Б. осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно 
 осигурување и осигурување на живот со поврат на    премии.  

3. осигурување во случај на доживување, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на  
живот со поврат на премии.   

4. 
осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, рентно осигурување и осигурување на 
 живот со поврат на премии. 
  

 

5. осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот.  

 

Квалификувано учество во законска смисла претставува директно или индиректно поседување на најмалку 

1. 15% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување. 
  

 

2. 20% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување. 
.  

3. 10% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за   осигурување 
 

4. 25% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување. 
   

5. 11% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување.  

 

Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и неживотно осигурување ; и Склучување 
и исполнување на договори за соосигурување, се: 

1.  работи на реосигурување 
 

2. 
 
 работи на осигурување 
  

 

3.  работи на подосигурување 
   



4.  работи на надосигурување 
   

5. работи на заемно осигурување  

Посредување во договарање на осигурување и реосигурување е активност која друштвата за осигурување 
можат да ги вршат директно поврзани со работите на осигурување: 

1. Во рамките на работите на осигурување; 
 

2. Во рамките на работите на реосигурување 
 

3. Во рамките на работите на подосигурување и осигурување 
 

4.  Во рамките на работите на надосигурување и реосигурување 
 

5.  Во рамките на работите на осигурување и реосигурување   

 

Снимање и проценка на штети е активност која друштвата за осигурување можат да ги вршат директно 
поврзани со работите на осигурување: 

1. Во рамките на работите на реосигурување 
 

2. 
  

 Во рамките на работите на подосигурување и осигурување  

3. Во рамките на работите на осигурување и реосигурување  
 

4. Во рамките на работите на надосигурување и реосигурување 
 

5.  Во рамките на работите на осигурување  

 

Укажување на други интелектуални и технички услуги е активност која друштвата за осигурување можат да 
ги вршат директно поврзани со работите на осигурување: 

1.  Во рамките на работите на реосигурување 
 

2.  
Во рамките на работите на осигурување и реосигурување   

3.  Во рамките на работите на подосигурување и осигурување  
 

4.  Во рамките на работите на надосигурување и реосигурување  
 



5. Во рамките на работите на осигурување  

 

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено 
осигурување и тоа: 

1. еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување. 
 

2. еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација  
на плаќањата од претходните два случаи  

3. еднократен паричен надомест; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација на плаќањата од  
претходните два случаи  

4. еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за лекови; комбинација на плаќањата 
 од претходните два случаи.  

5. еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за вонболничко лекување;  
комбинација на плаќањата од претходните два случаи. 

 

 

Една од класите на осигурување е осигурување на живот и опфаќа: 

1. осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со 
 поврат на премии. 

 

2.  осигурување во случај на доживување, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување 
 на живот со поврат на премии.   

3.  осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, рентно осигурување и осигурување  
на живот со поврат на премии.  

4. осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот. 
 

5. 

 
осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот,  
рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии. 
  

 

 

Осигурувањето на кредити покрива: 

1. извозни кредити и други ризици во врска со извозот, трговијата и инвестирањето на странски и домашен пазар; 
 кредити со отплата на рати; хипотекарни и ломбардни кредити земјоделски кредити, и други кредити и заеми. 

 

2.  
 ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или други околности; извозни кредити и  



 други ризици во врска со извозот, трговијата и инвестирањето на странски и домашен пазар; кредити со  
отплата на рати; хипотекарни и ломбардни кредити земјоделски кредити, и други кредити и заеми. 

3. 
ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или други околности; кредити со отплата на 
 рати; хипотекарни и ломбардни кредити земјоделски кредити, и други кредити и заеми. 
  

 

4. 

 ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или други околности; извозни кредити и  
други ризици во врска со извозот, трговијата и инвестирањето на странски и домашен пазар; хипотекарни и  
ломбардни кредити земјоделски кредити, и други кредити и заеми. 
  

 

5. 
 ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или други околности; извозни кредити и  
други ризици во врска со извозот, трговијата и инвестирањето на странски и домашен пазар; кредити со отплата 
 на рати; хипотекарни и ломбардни кредити, и други кредити и заеми. 

 

 

Друштво за осигурување на земја-членка во смисла на законот се смета: 

1.  физичко лице со постојано место на живеење на територија на земја-членка на ЕУ 
  

 

2. друштво за осигурување на територијата на земја членка на ЕУ, 
   

3. друштво за осигурување на територијата на земја членка на ЕУ, или физичко лице со постојано место на 
 живеење на територија на земја-членка или земја асоцијативна-членка на ЕУ  

4. 
 друштво за осигурување на територијата на земја членка на ЕУ, или физичко лице со постојано место на 
 живеење на територија на земја-членка 
  

 

5. друштво за осигурување на територијата на земја членка на ЕУ, или земја асоцијативна-членка на ЕУ  
или физичко лице со постојано место на живеење на територија на земја-членка. 

 

 

Член на органот на управување на друштвото за осигурување е должен веднаш писмено да го извести 
надзорниот орган за следното: 

1. 

 именување или истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица; трансакции врз основа на 
 кои членот на органот на управување или негови блиски роднини, директно или индиректно се стекнале со  
акции или удели во некое правно лице врз основа на што, учеството на членот на органот на управување заедно 
 со неговите блиски роднини во тоа правно лице, го надминало нивото на квалификувани удели, како и во случај 
 неговото учество да се намалило под нивото на квалификувани удели во тоа правно лице. 

 

2. 

трансакции врз основа на кои членот на органот на управување или негови блиски роднини, директно или 
 индиректно се стекнале со акции или удели во некое правно лице врз основа на што, учеството на членот на 
 органот на управување заедно со неговите блиски роднини во тоа правно лице, го надминало нивото на 
 квалификувани удели, како и во случај неговото учество да се намалило под нивото на квалификувани удели 

 



 во тоа правно лице. 
  

3. 

именување или истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица; трансакции за директно или 
 индиректно стекнување со акции или удели во некое правно лице врз основа на што, учеството на членот на  
органот на управување заедно со неговите блиски роднини во тоа правно лице, го надминало нивото на  
квалификувани удели, 
  

 

4. 

 именување или истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица; трансакции врз основа на  
кои членот на органот на управување или негови блиски роднини, директно или индиректно се стекнале со  
акции или удели во некое правно лице, 
  

 

5. 
именување или истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица; трансакции врз основа на 
 кои членот на органот на управување или негови блиски роднини, директно или индиректно се стекнале со  
акции или удели во друго правно лице 

 

 

Два од најважните закони од областа на осигурувањето се? 

1.  Закон за задолжително осигурување во сообраќајот и Закон за трговските друштва 
  

 

2. Закон за трговија и Закон за супервизија 
   

3. Закон за акцизи и Закон за облигации 
   

4. Закон за денационализација и Закон за осигурување 
   

5. Закон за социјална заштита и Закон за даноците на имот  

 

Друштво за осигурување со седиште во Република Македонија под условите утврдени со Законот за 
супервизија на осигурувањето и со Законот за трговските друштва.се основа како: 

1. акционерско друштво 
 

2. командитно друштво 
 

3. друштво со ограничена одговорност 
 

4. командитно друштво со акции 
 

5. друштво со ограничена одговорност основано од едно лице  

 



Работи на осигурување се: 

1. Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и склучување и исполнување на договори за 
 соосигурување 

 

2. Склучување и исполнување на договори за неживотно осигурување и склучување и исполнување на договори 
 за соосигурување  

3. Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување и  
исполнување на договори за  соосигурување  

4. склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување и  
исполнување на договори за реосигурување  

5. склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување  

 

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи 
на: 

1. пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или  се лизга 
 

2. пожар, експлозија, земјиште што тоне или се лизга 
 

3. експлозија, луња, пожар 
 

4. пожар, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга 
 

5. пожар, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга  

 

Друштвото за осигурување може да се основа како: 

1. друштво за реосигурување; друштво за осигурување и реосигурување 
 

2. друштво за осигурување, друштво за реосигурување; друштво за осигурување и  реосигурување 
 

3. друштво за осигурување; друштво за осигурување и реосигурување 
 

4. друштво за осигурување и реосигурување 
 

5. друштво за осигурување; друштво за реосигурување, друштво за соосигурување  

 

Агенција за супервизија на осигурување се основа како: 



1. самостојно тело, со јавни овластувања утврдени со закон 
 

2. самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со  закон 
 

3. државен орган 
 

4. независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон 
 

5. самостојно и независно регулаторно тело  

 

Агенцијата за супервизија на осигурување за уредување на внатрешната организација, управувањето и 
раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во Агенцијата како и 
други прашања од значење за работењето на Агенцијата донесува: 

1. Правилник 
 

2. Упатство 
 

3. Статут 
 

4. Програма 
 

5. Наредба  

 

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е? 

1. Закон за супервизија на осигурување 
 

2. Закон за акцизи 
 

3. Закон за облигации 
 

4. Закон за трговија 
 

5. Закон за сообраќајот  

 

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е? 

1. Закон за експропријација 
 



2. Закон за облигационите односи 
 

3. Закон за денационализација 
 

4. Закон за сопственост и други стварни права 
 

5. Закон за сопственост  

 

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се? 

1. Закон за супервизија на осигурување и Закон за трговските друштва 
 

2. Закон за социјална заштита и Закон за сопственост и други стварни права 
 

3. Закон за платниот промет и Закон за супервизија 
 

4. Закон за трговија и Закон за акцизи 
 

5. Закон за облигации и Закон за договор на дело  

 

Во друштвата за осигурување основани согласно со Законот за супервизија на осигурувањето се осигуруваат: 

1. Правните лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ 
 

2. Физичките лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ 
 

3. Правните лица и физичките лица кои вршат дејност, и граѓаните во  РМ 
 

4. Правните лица и физичките лица во РМ 
 

5. Компаниите и граѓаните во РМ  

 

Осигурувањето на стока во превоз-карго ги покрива 

1. Штетите или губиток на стока во превоз 
 

2. Штетите настанати на речни или езерски пловни објекти 
 

3. Штетите настанати на воздухоплови 
 

4. Штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на  транспортот 
 



5. Штетите на багажот, без оглед на видот на транспортот  

 

Осигурување на правна заштита ги покрива 

1. Трошоците на клиентите 
 

2. Трошоците на адвокатите 
 

3.  Трошоците за судски спорови 
 

4. Трошоците на постапката 
 

5. Трошоците на осигурителните компании  

 

Осигурување на гаранции ги покрива и директно или индиректно гарантира 

1. за исполнувањето на обврските на доверителите 
 

2. за исполнувањето на обврските на компаниите 
 

3. за исполнувањето на обврските на физичките лица 
 

4. за исполнувањето на обврските на правните лица 
 

5.  за исполнувањето на обврските на должниците  

 

Договорот за осигурување 

1. смее да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите за осигурување 
 

2.  не смее да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите за осигурување 
 

3. по избор на странките може да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите 
 за осигурување  

4. не смее да се склучи во писмена форма 
 

5. не смее да се склучи во усмена форма  

 

Друштвото за осигурување е должно да работи на начин кој ќе овозможи 



1. не мора во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност, како и редовно да ги покрива сите 
 свои обврски - солвентност 

 

2. во секое време редовно да ги покрива сите свои обврски - солвентност 
 

3. во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност 
 

4. во секое време да ги подмири достасаните долгови-солвентност, како и редовно да ги покрива сите свои 
 обврски - ликвидност  

5.  во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност, како и редовно да ги покрива сите свои  
обврски - солвентност 

 

 

Агенцијата за супервизија на осигурувањето за својата работа одговара пред Собранието на Република 
Македонија и нејзиното 

1. седиште е во Скопје, со Подрачни единици низ цела РМ 
 

2. седиште е во Битола 
 

3. седиште е во Тетово 
 

4. седиште е во Скопје 
 

5. седиште е во Куманово  

 

Агенцијата за супервизија на осигурување во рамките на своите надлежности и овластувања се грижи за 

1. законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување 
 

2.  законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на сопствениците и 
 корисниците на осигурување  

3. законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на корисниците 
 на осигурување  

4. законито функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на сопствениците и  
корисниците на осигурување  

5. ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на сопствениците и  
корисниците на осигурување 

 

 

Советот на експерти на Агенцијата: 



1. донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување; 
 

2. донесува годишни извештаи за работењето на Агенцијата; 
 

3.  донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и годишни извештаи за работењето на Агенцијата; 
 

4. донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и двегодишни извештаи за работењето на 
 Агенцијата  

5. донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и тригодишни извештаи за работењето на  
Агенцијата. 

 

 

Орган на Агенцијата за супервизија на осигурување е Советот на експерти, кој е составен 

1. од 3 члена од кои еден е претседател 
 

2.  од 5 члена од кои еден е претседател 
 

3. од 4 члена од кои еден е претседател 
 

4. од 7 члена од кои еден е претседател 
 

5. од 6 члена од кои еден е претседател  

 

Каско-осигурувањето на моторни возила ги покрива штетите за 

1. моторни возила со сопствен погон 
 

2. шински возила и влечни патни возила. 
 

3.  моторни возила со сопствен погон, освен шински; и влечни патни возила. 
 

4. бродови 
 

5. шински возила  

 

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено 
осигурување и тоа: 

1. еднократен паричен надомест за инвалиднина; 
 



2. еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување 
 

3. паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација на плаќањата  
од претходните два случаи  

4.  еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација  
на плаќањата од претходните два случаи  

5. еднократен паричен надомест на трошоците за болничко лекување  

 

Основните постапки и правила за спроведување на теренска супервизија поблиску ги пропишува: 

1. Инспекцискиот Совет 
 

2. Владата на РМ 
 

3. Министерството за финансии на РМ 
 

4. Собранието на РМ 
 

5. Агенцијата за супервизија на осигурување  

 

Осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно на 
тоа да ги дистрибуираат акумулираните средства помеѓу лицата кои достигнале одредена возраст, или пак 
помеѓу корисниците на осигурувањето на починатите лица претставува: 

1. осигурување на ронтина 
 

2. осигурување  на тонтина 
 

3. осигурување на сонтина 
 

4. осигурување од одговорност 
 

5. каско-осигурување  

 

Најмалку 10% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за 
осигурување е: 

1.  Квалификувано учество во законска смисла претставува директно или индиректно поседување 
 

2. Учество во законска смисла претставува индиректно поседување 
 



3. Квалификувано учество во законска смисла претставува директно поседување 
 

4. Комерцијално поседување 
 

5. некомерцијално поседување  

 

Еден од деловите на Законот за супервизија на осигурувањето е насловен како: 

1. Основање на друштвото за осигурување 
 

2. Работење на друштвото за осигурување 
 

3. Основање и работење на друштвото за  осигурување 
 

4. Основање и работење на друштвото за осигурување 
 

5. Основање и работење на акционерско друштво  

 

Органот на управување на друштвото за осигурување е должен веднаш писмено да го 
извести надзорниот орган на друштвото доколку: 

1. е загрозена ликвидноста на друштвото 
 

2. e загрозена ликвидноста или  солвентноста на друштвото 
 

3. e загрозена солвентноста на друштвото 
 

4. e загрозен бонитетот на друштвото 
 

5. загрозено деловното работење на друштвото  

 

Член на органот на управување на друштвото за осигурување е должен веднаш писмено да го извести 
надзорниот орган за следното: 

1. именување во надзорни органи на други правни лица; 
  

 

2. истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица; 
   

3. именување во управни органи на други правни лица; 
   



4. истекување на мандатот во управни органи на други правни лица; 
   

5.  именување или истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица  

 

Ако осигурувањето покрива ризици на територијата на Република Македонија, договорот за осигурување 
покрај другите особено треба да ги содржи и следните податоци: 

1. начин на извршување, обем и доспевање на обврските на  друштвото за осигурување 
  

 

2. обем и доспевање на обврските на друштвото за осигурување 
   

3. начин на извршување и доспевање на обврските на друштвото за осигурување 
   

4. начин на извршување и обем на обврските на друштвото за осигурување 
   

5. доспевање на обврските на друштвото за осигурување  

 

Ако осигурувањето покрива ризици на територијата на Република Македонија, договорот за осигурување 
покрај другите особено треба да ги содржи и следните податоци: 

1. износот и условите за плаќање на премија 
  

 

2. 
 износот и условите за плаќање на премија, како и правни последици во  случај на 
неплаќање 
  

 

3. правни последици во случај на неплаќање на премија 
   

4. 
износот и условите за плаќање на премија и осигурена сума, како и правни последици 
во случај на нивно неплаќање; 
  

 

5. износот и условите за плаќање на осигурена сума, како и правни последици во случај 
на неплаќање. 

 

 

Ако осигурувањето покрива ризици на територијата на Република Македонија, договорот за осигурување 
покрај другите особено треба да ги содржи и следните податоци: 



1. 
последици од побарувања кои произлегуваат од договори за осигурување во случај 
на пропуштање на предвидените  рокови; 
  

 

2. последици од побарувања кои произлегуваат од договори заосигурување; 
   

3. 
последици од побарувања кои произлегуваат од договори за осигурување во случај на 
продолжување на предвидените рокови; 
  

 

4. 
последици од побарувања кои произлегуваат од договори за осигурување во случај на 
неплаќање на премија; 
  

 

5. последици во случај на застарување на предвидените рокови;  

 

Друштво за осигурување со седиште во Република Македонија под условите утврдени со Законот за 
sупервизија на осигурувањето и со Законот за трговските друштва.се основа како: 

1. командитно друштво; 
 

2. акционерско друштво ; 
 

3. друштво со ограничена одговорност; 
 

4. командитно друштво со акции. 
 

5. јавно друштво  

 

Агенција за супервизија на осигурување се основа како: 

1. самостојно тело, со јавни овластувања утврдени со закон; 
 

2. самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон ; 
 

3. државен орган 
 

4. независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон 
 

5. самостојно и независно регулаторно тело.  

 

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е? 



1. Закон за супервизија на осигурување 
 

2. Закон за осигурување 
 

3. Закон за осигурување во сообраќајот 
 

4. Закон за облигации 
 

5. Закон за договор на дело  

 

 



ПРАШАЊА ЗА ЗАСТАПНИЦИ -ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ) 

Ризици кои се поврзани со целосна или делумна неможност или одбивање на извршување на обврските 
кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот припаѓаат во групата на: 

1. 
Комерцијални кредитни ризици ; 

 

2. Дирекни политички ризици; 
 

3. Индирекни политички ризици; 
 

4. Можат да бидат и дирекни и индирекни политички ризици; 
 

5. Катастрофални ризици.  

 

Периодот за осигурување од кемерцијални и некомерцијални ризици е од: 

1. • 60 до 120 дена; 
 

2. 
• 120 до 180 дена; 

 

3. 
• 120 до 280 дена; 

 

4. 
• 180 до 260 дена; 

 

5. 
• 180 до 360 дена ;  

 

Осигурување на правна заштита представува: 

1. 
Осигурување кај кое договорот за осигурување за осигурување го склучува доверителот, додека осигурителот 
 врз основа на договорот за осигурување се обврзува на доверителот да му ја надомести штетата која би 
 настанала доколку навреме и во целост должникот не го исплати долгот кон него 

 

2. Осигурување поради прекин на работа 
 

3. 

Осигурување кај кое осигурителот е должен врз основа на договорот за осигурување да надомести определени  
трошоци на судска постапка во странство, поведена против осигуреникот прекршок или кривично дело сторено  
од небрежност, согласно законските прописи на таа држава, што осигуреникот ги сторил за време на 
 патувањето или престојот во  странство 

 

4. Надомест на штета кога на осигуреникот му е изречена казна за стореното дело. 
 



5. Осигурување кога осигуреникот би го сторил делото во состојба на ментална растроеност, под дејство на  
алкохол или наркотици или од причини поврзани со нив 

 

 

За договорот за шомажно осигурување да биде согласно со закон 

1. 
Треба само да постои квалификувно прифаќање на понудата, не земајќи ги го вредвит дали постојат измами. 

 

2. Треба да се зема во предвид дали постојат измами за време на договарањето 
 

3. Мора да постои квалификувно прифаќање на понудата, разгледување на понудата и за време на договарањето 
 не смее да има  измами  

4. Сите три одговори се точни 
 

5. Ниту еден понуден одговор не е точен  

 

Осигурување на правна заштита представува: 

1. 
Осигурување кај кое договорот за осигурување за осигурување го склучува доверителот, додека осигурителот  
врз основа на договорот за осигурување се обврзува на доверителот да му ја надомести штетата која би 
 настанала доколку навреме и во целост должникот не го исплати долгот кон него 

 

2. Осигурување поради прекин на работа 
 

3. 

Осигурување кај кое осигурителот е должен врз основа на договорот за осигурување да надомести определени 
 трошоци на судска постапка во странство, поведена против осигуреникот прекршок или кривично дело сторено  
од небрежност, согласно законските прописи на таа држава, што осигуреникот ги сторил за време на 
 патувањето или престојот во  странство 

 

4. Надомест на штета кога на осигуреникот му е изречена казна за стореното дело. 
 

5. Осигурување кога осигуреникот би го сторил делото во состојба на ментална растроеност, под дејство на 
 алкохол или наркотици или од причини поврзани со нив 

 

 

За договорот за шпмажно осигурување да биде согласно со закон 

1. 
Треба само да постои квалификувно прифаќање на понудата, не земајќи ги го вредвит дали постојат измами. 

 

2. Треба да се зема во предвид дали постојат измами за време на договарањето 
 

3. Мора да постои квалификувно прифаќање на понудата, разгледување на понудата и за време на договарањето  
не смее да има  измами  



4. Сите три одговори се точни 
 

5. Ниту еден понуден одговор не е точен  

 

Кај осигурување од правна заштита нема да се изврши надомести штета и надомест на трошоци на 
осигуреникот, доколку: 

1. 
Трошоци на судска постапка во странство, поведена против осигуреникот прекршок сторено од небрежност,  
согласно законските прописи на таа држава, што осигуреникот ги сторил за време на патувањето или престојот 
 во странство 

 

2. 
Трошоци на судска постапка во странство, поведена против осигуреникот за кривично дело сторено од 
 небрежност, согласно законските прописи на таа држава, што осигуреникот ги сторил за време на патувањето 
 или престојот во странство 

 

3. Осигуреникот причин штета управувајќи со друго возило без овластување од сопственикот, без собраќајна или 
 возачка  дозвола  

4. 
Трошоци за спроведување на судска постапка или други соодветни постапки во странство, поведени за 
 остварување на осигуреникот за правото за надомест за лична нематерјална штета за телесна повреда што ја 
 претрпел во собраќана незгода за време на патувањето во странство 

 

5. 
Трошоци за спроведување на судска постапка или други соодветни постапки во странство, поведени за 
 остварување на осигуреникот за правото за надомест за лична нематерјална штета за телесна повреда што 
 ја претрпел во собраќана незгода за време на престојот во странство 

 

 

Лицата кои немаат важечки меѓународни исправи или доказ: 

1. 
Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска 
 одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на  
престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 5 дена 

 

2. 
Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска 
 одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на 
 престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 7 дена 

 

3. 
Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска 
 одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на  
престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 14 дена 

 

4. 
Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од  
автомобилска одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за 
 период на престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 15  дена 

 

5. 
Не се должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од  
автомобилска одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за 
 период на престој на возилотро на територијата на Република Македонија 

 

 



Ризикот од одговорност представува: 

1. 
Пожар; 

 

2. Смрт на договарачот на осигурување; 
 

3. Несреќен случај на осигуреното лице; 
 

4. Пореда на телото или нарушување на здравјето на осигуреното лице; 
 

5. Пореда на телото или нарушување на здравјето на некоја трета личност.  

 

Според поделбата на кредитното осигурување, кој од наведениве спаѓа во поделбата на кредитно 
осигурување според предметот кој се осигура: 

1. Домашно осигурување на кредити 
 

2. Гараснсицко кредитно осигурување 
 

3. Осигурување на извозни кредити со општа полиса 
 

4. Осигурување од измама 
 

5.  Продажба на стока со странско потекло  

 

Кај дирекниот лизинг договор сретнуваме: 

1. Три субјекти и два договорни односи и тоа:производирел и лизинг претпријатие и лизинг претпријатие и 
 кориник на доброто  

2. Два субјекти и тоа производител и корисник на доброто 
 

3. Два субјекти производител и лизин претпријатие 
 

4. Два субјети лизинг претпријатие и корисник на доброто 
 

5. Сите претходни се точни.  

 

Најголемо учество во вкупното портфолио на осигурителните компании завзема класата на осигурување: 

1. Осигурување на живот 
 



2. Осигурување од пожар и други природни непогоди 
 

3. Осигурување на имот 
 

4. Осигурување  од автоодговорност 
 

5. Осигурување од последици од несреќен случај - незгода  

 

Во листата на критични болести кои се предмет на осигурување издадена од страна на здружението на 
британски осигурители во вообичаените исклучоци спаѓа: 

1. 
Мозочен удар  

 

2. бениген тумур на мозокот 
 

3. ХИВ/Сида 
 

4. Парализа/параплегија 
 

5. Рак  

 

Кај осигурувањето на моторнивозила, шински возила и воздухоплови и пловни објекти предмет на 
осигурување може да биде 

1. сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, заедно со радиоапарати, алати и прибор  
стандардно испорачани од  превозителот;   

2. сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, без радиоапарати, алати и прибор стандардно 
 испорачани од превозителот;  

3. сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, заеднос со радиоапарати, алати и прибор  
стандардно испорачани од превозителот и стоката што се превезува;  

4. сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, без радиоапарати, алати и прибор стандардно  
испорачани од превозителот и без стоката што се превезува;  

5. ниту едно од горенаведените.  

 

Пријава за осигурување претставува: 

1. Е полиса која што се издава за осигурување на секоја оделна пратка и од случај до случај. 
   

2. Пријава во писмена форма која ги содржи сите податоци кои се потребни се со цел да му се овозможи на 
 осигурителот да ја процени големината на ризикот на кој тој е  изложен.  



3. Е полиса која што се издава на определен рок кој обично изнесува дванаесет месеци. 
 

4. Пријава е документ во писмена форма која ги содржи само личните податоци на осигуениот. 
 

5. Сите од горен наведените можни одговори се точни.  

 

Генерална полиса ни представува: 

1. полиса која што се издава за осигурување на секоја оделна пратка и од случај до случај. 
   

2. пријава во писмена форма која ги содржи сите податоци кои се потребни се со цел да му се овозможи на 
осигурителот да ја процени големината на ризикот на кој тој е изложен.  

3. полиса  која што се издава на определен рок кој обично изнесува дванаесет месеци. 
 

4. Пријава во писмена форма која ги содржи само личните податоци на осигуениот. 
 

5. Временска полиса за поединечно патување.  

 

Од наведениве ризици кој ризики не припаѓа во групата на основни транспортни ризици 

1. елементарни непогоди 
   

2. вони и политички ризици 
 

3. самозапалување и експлозија 
 

4. кражба  и неиспорака 
 

5. разбојништво.  

 

Квалитативна франшиза представува: 

1. исклучување на одговорноста за штети до определен износ (кој може да е асолутен износ или процент); 
   

2. исклучување на одговорноста на осигурениот за определени категории на штети; 
   

3. е онаа која што го определува процентот на оштетување до кој штетата не се надоместува; 
 

4. надомест на штета од сигуителот само ако штетата го надминува износот на франшизата; 
 



5. е онаа која што го определува процентот до кој штетата може да се надоместе.  

 

Условна франшиза представува: 

1. исклучување на одговорноста за штети до определен износ (кој може да е асолутен износ или процент); 
   

2. исклучување на одговорноста на осигурениот за определени категории на штети; 
 

3. надомест на штета од сигуителот само ако штетата го надминува износот на франшизата; 
 

4. е онаа која што го определува процентот на оштетување до кој штетата не се  надоместува; 
 

5. е онаа која што го определува процентот до кој штетата може да се надоместе.  

 

Кај осигурувањето на имотот од пожар и некои други опасности со доплата на птемија за осигурување може 
да се осигура од дополнителен ризик: 

1. 
ветер;  

 

2. удар од гром; 
 

3. невреме; 
 

4. пад на авион; 
 

5. излевање на вода од водоводните и канализациските цевководи.  

 

Кај осигурувањето на домаќинства кон основната полиса со доплата на дополнителна премија за 
осигурување може да се се осигураат од: 

1. пожар и удар од гром; 
   

2. експлозија; 
 

3. различни апарати (телевизор, клима, радио, фрижидер и сл) од дефект поврзан со елекрична енергија; 
 

4. бура; 
 

5. кршење на стакло.  

 



Кај осигурувањето на домаќинства кон основната полиса со доплата на дополнителна премија за 
осигурување може да се се осигураат од: 

1. 
пожар и удар од гром;  

 

2. експлозија; 
 

3. различни апарати (телевизор, клима, радио, фрижидер и сл) од дефект поврзан со елекрична енергија; 
 

4. бура; 
 

5. кршење на стакло.  

 

Доколку дојде до промена на сопственикот на моторното возило во текот на траење на осигурувањето: 

1. 
Осигурувањето веднаш прекинува;  

 

2. Правата и обврските од осигурувањето преминуваат врз новиот сопственик до истекот на тековниот период на  
 осигурувањето;  

3. Правата и обврските од оигурувањето преминуваат врз новиот сопственик максимум 5 дена; 
 

4. Правата и обврските од осигурувањето преминуваат врз новиот сопственик до истекот на тековниот период на 
 осигурувањето, но со зголемен износ на премија;  

5. Сите претходни ставови се точни.  

 

Без плаќање на дополнителна премија, со осигурувањето од автомобилска одговорност се покриваат штети 
предизвикани од употреба на моторното возило: 

1. на територијата на земјите членки на  Европската Унија; 
   

2. на територијатата на било која земја во светот; 
 

3. на територијатата на соседните земји; 
 

4. сите претходни одговори се точни; 
 

5. не се покрива штета надвор од границите на Република Северна Македонија.  

 

Овластениот претставник е должен од денот на поднесеното барање за надомест за штета од лицето кое 
претрпело штета: 



1. во рок од три месеци да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата 
била во целост  обработена;   

2. во рок од два месеци да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата  
била во целост обработена;   

3. во рок од 30 дена да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата била 
 во целост обработена;  

4. во рок од 15 дена да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата била 
 во целост обработена;  

5. Нема одговорност да даде понуда за надомест за штета и покрај тоа што штетата е целосно обработена  

 

Максималната сума на осигурување на која што може да биде договорено осигурувањето од одговорноста 
за штети што во воздухопловот може да го презивика на трето лице, изразена во денарска противредност 
според курсот на НБРСМ на денот на уплата кај воздухоплови со максимална маса при полетување од 6.000 
до 25.000 изнесува: 

1. 
5.000 

 

2. 1.000.000  
 

3. 12.000.000 
 

4. 50.500.000 
 

5. 90.000.000  

 

Максималната сума на осигурување во износ од 40.000 евра која што може да биде договорена за штети 
што бродот односно моторниот погон може да ги предизвика на трети лици се однесува на пловни објекти: 

1. чамци скутери и глисери со сила од 3,75кв 
   

2. јахти со сила 11,25кв 
 

3. јахти со сила од 3,75кв до 11,25кв 
 

4. чамци јахти и бродови и други бродови и чамци на моторен погон со сила од  11,2 до 37,50кв 
 

5. бродови со над 37,50кв.  

 

Одговорноста како поим претставува: 



1. 
пожар врз имотот;  

 

2. смрт на осигуриеното лице; 
 

3. повреда на телото или нарушување на здравјето на осигуреното лице; 
 

4. здравствени проблеми на осигуреното лице; 
 

5. повреда  на телото или нарушување на здравјето на некоја трета личност  

 

Како извор на опасносткој од која произлегува одговорноста на осигуреникот кај осигурувањето од 
одговорност, може да биде: 

1. 
Одговорност за штета која настанала како резултат на поседување на некои предмети; 

 

2. Осигурување поради нови извор на опасност, кој се појавува во текот на траење на договорот за осигурување; 
 

3. Осигурување на земјата и почвата; 
 

4. Сите  претходни понудени одговори се точни; 
 

5. Нема ниту еден точен одговор.  

 

Осигурувањето на извозни кредити е поделено на Del credere, гаранциско и осигурување од измама од 
аспект на: 

1. 
подрачјето  

 

2. предметот на осигурување 
 

3. кој го склучил договорот за осигурување 
 

4. од видот на полисата 
 

5. од аспект на осигурителот.  

 

Во субјективни причини за остварување на комерцијалните ризици не спаѓа: 

1. 
капиталот на должникот;  

 



2. деловна способност изразена преку моралната, интелектуалната и физичката способност за активности што 
 ги извршува;  

3. мерките  кои ги носи власта во земјата на должникот, а кои оневозможуваат извршување на плаќање. 
 

4. правниот систем и условите за наплата на побарувањата во земјата; 
 

5. моралноста на должникот.  

 

Дирекни политички извозни кредитни ризици претставуваат: 

1. Мерките кои ги носи власта во земјата на должникот, не се однесуваат дирекно на неговиот имот или неговиот 
 имот;   

2. деловна способност изразена преку моралната, интелектуалната и физичката способност за активности што  
ги извршува;  

3. правниот систем и условите за наплата на побарувањата во земјата; 
 

4. мерките  кои ги носи власта во земјата на должникот, а кои оневозможуваат извршување на плаќање. 
 

5. капиталот на должникот.  

 

Политиката за осигурување на комерцијални и некомерцијални ризици на Македонската банка за подршка 
на развојот: 

1. се базира на долгорочни вложување и инвестиционите активност на македонските  стопанственици; 
   

2. не се базира на долгорочни вложување и инвестиционите активност на македонските стопанственици; 
 

3. се базира на краткорочни вложување и инвестиционите активност на македонските стопанственици; 
 

4. не се базира на краткорочни вложување и инвестиционите активност на македонските стопанственици; 
 

5. МБПИ при днесување на одлуките за издавање на полиса за осигурување ја има само во предвид само  
финансиската состојба на должникот. 

 

 

Кај извозните кредитни ризици при настанување на штета: 

1. 
осигуреникот е должен да пријави штета до МБПР во рок од 3 дена;  

 

2. осигуреникот е должен да пријави штета до МБПР во рок од 5 дена; 
 



3. осигуреникот е должен да пријави штета до МБПР во рок од 10 дена; 
 

4. осигуреникот  е должен да пријави штета до МБПР во рок од 20 дена; 
   

5. осигуреникот е нема определен рок да пријави штета до МБПР.  

 

Во групата на катастрофални ризици кај кредитното осигурување спаѓаат: 

1. 
земјотреси  и пожар од поширок размер;  

 

2. целосна неможост на извршување на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на 
 должникот;  

3. неможнст од присилна наплата на должникот; 
 

4. Одбивање на на извршување на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот; 
 

5. неможност за присилна наплата од јавно правно лице  

 

Во неживотното осигурување не спаѓа следната класа на осигурување: 

1. осигурување на кредити 
 

2. осигурување на стока во превоз 
 

3. осигурување на правна заштита 
 

4. осигурување на пловни објекти 
 

5. осигурување на лична рента  

 

Под целосен траен инвалидитет се подразбира: 

1. загуба на вид, слух и мирис 
 

2. загуба на екстремитети или сетила за вид, слух и говор 
 

3. загуба на екстремитети и на вид, слух и мирис 
 

4. загуба на екстремитети и на слух, говор и вид 
 



5. намалување на сетила за говор, вид и слух и намалување на функцијата на екстремитетите  

 

Клаузулата за рехабилитација во доворот за долгорочно здравствено осигурување означува дека во 
периодот на рехабилитација осигуреникот: 

1. не смее да работи, но ќе му биде исплатена плата во целосен износ 
 

2. може да работи половина од работното време, ќе добива целосен надомест од осигурувањето и цела плата  
од работодавецот  

3. може да работи половина од работното време, ќе добива намален надомест од осигурувањето и половина  
плата од работодавецот  

4. може да работи само една третина од работното време, ќе добива намален надомест од осигурувањето  
и половина плата од работодавецот  

5. може да работи половина од работното време, ќе добива една половина надомест од осигурувањето и  
една третина од платата од работодавецот 

 

 

Осигурувањето на критични болести како основни состојби ги вклучува: 

1. мозочен удар, кома и глувост 
 

2. мозочен удар, срцев удар и слепило 
 

3. реконструкција на аорта, загуба на екстремитети и изгореници од трет степен 
 

4. срцев удар, мозочен удар и рак 
 

5. кома, слепило и глувост  

 

При карго осигурување, пријавата за осигурување: 

1. може да се се склучи во усна форма при што се наведуваат сите податоци кои на осигуреникот ќе му овозможат 
да ја процени големината на ризикот на кој би се изложил 

 

2. нема пропишана форма во која се склучува 
 

3. се склучува само во писмена форма при што се наведени сите податоци кои на осигуреникот ќе му овозможат  
да ја процени големината на ризикот на кој би се изложил  

4. формата во која е склучена не е значајна, само наведувањето на податоците врз основа на кои осигуреникот ќе 
 ја процени големината на изложениот ризик е иманентна  



5. се склучува во писмен облик, при што податоците кои ќе му овозможат на осигуреникот да ја процени  
големината на ризикот на кој е изложен може да се дополнуваат во период од еден месец 

 

 

При карго осигурување, што не е точно за генералната полиса: 

1. се издава за секоја поодделна пратка и од случај до случај 
 

2. се издава на определен временски рок, кој вообичаено е една година 
 

3. во неа се утврдуваат општите услови за осигурување, без детали, кои во моментот не се познати 
 

4. се разликува од временската полиса за поединечно патување 
 

5. може спогодбено да се дополнува и продолжува  

 

При карго осигурување, што не е точно за генералната полиса: 

1. се издава за секоја поодделна пратка и од случај до случај 
 

2. се издава на определен временски рок, кој вообичаено е една година 
 

3. во неа се утврдуваат општите услови за осигурување, без детали, кои во моментот не се познати 
 

4. се разликува од временската полиса за поединечно патување 
 

5. може спогодбено да се дополнува и продолжува  

 

При карго осигурување, во основни транспортни ризици не спаѓаат: 

1. пожари 
 

2. кражба и неиспорака 
 

3. виша сила 
 

4. самозапалување и експлозиви 
 

5. сообраќајни несреќи  

 

При карго осигурување, кај осигуреното време важни се следниве аспекти: 



1. почетна точка на патување и време на патување 
 

2. почетна точка на патување и релација на патување 
 

3. почетна и крајна точка на патување, релација и време на патување 
 

4. време од печетна до крајна точка и релација на патување 
 

5. почетна точка на патување, релација и време на патување  

 

При карго осигурување, франшизата во која се исклучува одговорноста за штети до определен износ кој 
може да биде изразен во релативен или апсолутен износ се нарекува: 

1. квалитативна франшиза 
 

2. квантитативна франшиза 
 

3. лимитирана франшиза 
 

4. безусловна франшиза 
 

5. веројатна франшиза  

 

Ризикот од пожар е основно осигурување на имот кое ги опфаќа: 

1. само ризиците пожар и експлозија 
 

2. ризиците пожар, експлозија или ризиците од елементарни непогоди 
 

3. ризиците пожар и експлозија, ризици од елементарни непогоди, ризиците демонстрација, пад на авион,  
удар на сопствено или туѓо моторно возило во осигурен објект  

4. само ризиците пожар и земјотрес 
 

5. само ризиците од пожар и демонстрација  

 

При осигурување од земјотрес, не е точно дека земјотресот во основа 

1. може, но не мора да биде покриен како додаток на пожарната полиса 
 

2. не би смеело да е покриен автоматски со пожарната полиса 
 



3. не би смеело да е покриен на обврзна основа со пожарната полиса 
 

4. мора да биде покриен како додаток на пожарната полиса 
 

5. мора да биде покриен со доплата на премија за осигурување  

 

Што не опфаќа осигурувањето на градежни објекти во изградба: 

1. материјална штета на веќе постоечки објект кој се реконструира, адаптира, санира 
 

2. работна и специјална опрема, ангажирани на поединечни инвестиции 
 

3. опрема за изградба/монтажа при изведување на работи 
 

4. нематеријална штета на извршени работи на изградба и монтажа 
 

5. договорена одговорност на изведувачот на работа во гаранцискиот период  

 

Право на надомест по основ на осигурување од автомобилска одговорност има секое лице, освен: 

1. лицето кое управувало со моторното возило со чија употреба е предизвикана незгодата 
 

2. 
лицето кое на нелегален начин присвоило моторно возило, како и соучесникот во нелегално присвојување на  
моторно возило, со чија употреба е предизвикана незгодата, но само ако истото управувало со моторното  
возило во моментот на настанување на незгодата 

 

3. лицата кои штетата ја претрпеле како резултат на употреба на моторно возило во спортски приредби за кои е  
добиена официјална согласност и на кои е потребно да се постигне максимална брзина  

4. 
лицето кое на нелегален начин присвоило моторно возило, како и соучесникот во нелегално присвојување на 
 моторно возило, со чија употреба е предизвикана незгодата, без разлика дали истото управувало со моторното 
 возило во моментот на настанување на незгодата 

 

5. лицата кои штетата ја претрпеле како резултат на употреба на моторното возило во терористички акт или  
воени операции дефинирани согласно со Кривичниот закон 

 

 

Ако во текот на траењето на осигурувањето, дојде до промена на сопственикот на моторното возило, 
правата и обврските од договорот за осигурување преминуваат врз новиот сопственик: 

1. во следните два месеци по истекот на тековниот период за осигурување 
 

2. до истекот на тековниот период за осигурување 
 



3. половина година по истекот на тековниот период за осигурување 
 

4. целиот период во кој новиот сопственик ќе го поседува возилото 
 

5. само ако е во роднинска врска со претходниот сопственик  

 

При осигурување од автомобилска одговорност, за незгоди надвор од територијата на Република Северна 
Македонија, овластениот претставник за штети: 

1. мора да е назначен најмалку од две друштва за осигурување 
 

2. мора да е назначен само од едно друштво за осигурување 
 

3. може да е назначен најмногу од две друштва за осигурување 
 

4. може да е назначен најмногу од три друштва за осигурување 
 

5. може да е назначен од едно или од повеќе друштва за осигурување  

 

При незгоди на територијата на Република Северна Македонија, оштетените лица можат да поднесат 
барање за надомест на штета до Службата за надомест на штети доколку: 

1. 
во рок од еден месец од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за  
осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот  
овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

2. 
во рок од три месеци од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за 
 осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот 
 овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

3. 
во рок од десет дена од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за 
 осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот 
 овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

4. 
во рок од половина година од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното  
друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или  
неговиот овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

5. 
во рок од една година од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво 
 за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот 
 овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

 

Како штета што е предизвикана со употреба на воздухоплов: 



1. не се смета штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање или исфрлање на предмети од  
воздухопловот 

 

2. може да се разгледа штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање и со исфрлање на предмети од  
воздухопловот  

3. може, но не мора да се разгледа и штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање и со исфрлање на 
 предмети од воздухопловот  

4. не се смета штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање предмети од воздухопловот 
 

5. се смета и штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање или исфрлање на предмети од 
 воздухопловот 

 

 

Кредитното осигурување според подрачјето се класифицира на: 

1. национално и регионално 
 

2. регионално и меѓународно 
 

3. домашно и меѓународно 
 

4. кауциско и кредитно осигурување во лизинг работење 
 

5. локално и регионално  

 

Осигурување кај кое договорот за осигурување го склучува доверителот, додека осигурителот врз основа на 
договорот за осигурување се обрзува на доверителот да му ја надомести штетата која би настанала доколку 
навреме и во целост должникот не го исплати долгот кон него се нарекува: 

1. кауциско кредитно осигурување 
 

2. осигурување на извозни кредити во поширока смисла на зборот 
 

3. осигурување од измама 
 

4. осигурување на извозни кредити во потесна смисла на зборот 
 

5. осигурување на увозни кредити во поширока смисла на зборот  

 

Кредитното осигурување кога едно лице му доверува имот или пари на друго лице, при што лицето на кое 
му бил доверен имотот е потребно истиот да го чува и неоштетен да му го врати се нарекува: 



1. кредитно осигурување во лизинг работење 
 

2. осигурување на доверба 
 

3. гаранциско кредитно осигурување 
 

4. осигурување на лојалност 
 

5. специјално кредитно осигурување  

 

Кредитното осигурување кај кое осигурителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции 
на доверителот дека ќе ја изврши обврската според договорот за кредитирање се нарекува: 

1. осигурување од измама 
 

2. осигурување на домашни кредити 
 

3. осигурување на извозни кредити 
 

4. кауциско кредитно осигурување 
 

5. осигурување на странски кредити  

 

Кредитните ризици кои се поврзани со целосната или делумната неможност или одбивање на 
извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот се познати 
како: 

1. катастрофални ризици 
 

2. индиректни политички ризици 
 

3. комерцијални ризици 
 

4. директни катастрофални ризици 
 

5. директни политички ризици  

 

Кредитните ризици кои се однесуваат на мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се 
оневозможува извршување на плаќањето се познати како: 



1. индиректни политички ризици 
 

2. директни комерцијални ризици 
 

3. директни катастрофални ризици 
 

4. директни политички ризици 
 

5. индиректни комерцијални ризици  

 

Кредитните ризици кај кои се работи за штети од многу големи размери и разузнавања предизвикани од 
елементарни непогоди и други стихијни дејства, при што доаѓа до финансиско уништување на должникот, а 
со тоа негово спречување во извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор се 
познати како: 

1. директни извозни ризици 
 

2. катастрофални ризици 
 

3. индиректни извозни ризици 
 

4. индиректни политички ризици 
 

5. директни политички ризици  

 

При осигурување на финансиски загуби, прелиминарната премиска стапка е детерминирана од следните 
фактори: 

1. износот на извоз од претходниот период и пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции што ги  
исполнуваат условите за осигурување 

 

2. показателот за добивки врз основа на претходен период од шест месеци и планираниот износ на увоз 
 

3. износот на увоз од претходниот период и пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции што ги исполнуваат 
 условите за осигурување  

4. 
планираниот износ на извоз (расположлив за осигурување), пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции 
 што ги исполнуваат условите за осигурување и показателот на загуби утврден врз основа на искуство од  
поодделни купувачи 

 

5. показателот за добивки врз основа на претходен период од 12 месеци и предвидениот износ на извоз  

 

При осигурување на финансиски загуби, за да биде договорот за осигурување во согласност со Законот: 



1. за време на договарањето не смее да има измами и не е неопходно разгледување на понудата 
 

2. мора да постои квалификувано прифаќање на понудата и за време на договарањето едната страна може да  
затскрие елементи кои подоцна може да се внесат  

3. мора да постои квалификувано прифаќање на понудата, но таа не мора да се разгледува детално 
 

4. не смее да постојат измами за време на договарањето и понудата не мора целосно да се прифати 
 

5. понудата мора да се разгледа, да постои нејзино квалификувано прифаќање и не се дозволени измами при 
 договарањето 

 

 

Кај шомажно осигурување, вкупните информации кои осигуреникот и договарачот мораат да ги разменат 
при склучување на договорот се познати како: 

1. материјални факти 
 

2. морални факти 
 

3. нематеријални факти 
 

4. историски факти 
 

5. искрени факти  

 

При шомажно осигурување, амортизацијата на објектите и опремата: 

1. е во директна врска со остварување на вкупниот приход 
 

2. како трошок не е предмет на Законот за трговски друштва 
 

3. е варијабилен трошок 
 

4. се означува како неосигрлив трошок при работење 
 

5. е фиксен трошок  

 

При шомажното осигурување, платите на директорите: 

1. секогаш се во директна врска со висината на остварување на вкупен приход 
 



2. немаат никаква врска со остварениот вкупен приход и тој дел од трошоци може, но не мора да се разгледува  
како осигурливи трошоци при прекин со работа  

3. се во дирекна врска со остварените трошоци од работењето 
 

4. треба се се разгледуваат како неосигурливи трошоци при прекин со работа 
 

5. немаат никаква врска со остварениот вкупен приход и тој дел од трошоци, мора да се разгледува како 
 осигурливи трошоци при  прекин со работа 

 

 

При осигурување на правна заштита, не е точно дека: 

1. 
осигурителот е должен да надомести определени трошоци на судска постапка во странство, поведена против 
 осигуреникот за прекршок или кривично дело сторено од небрежност, согласно законските прописи на таа  
држава, што осигуреникот ги направил за време на патувањето и престојот во странство 

 

2. осигурителот ќе изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и заштита 
 и пред изрекување на казна на осигуреникот за стореното  дело  

3. осигурителот нема да изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и  
заштита, доколку во текот на постапката делото се преквалификува во кривично дело сторено со умисла  

4. 
осигурителот нема да изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и  
заштита, доколку осигуреникот причинил штета управувајќи со возило без овластување од сопственикот, без  
сообраќајна или возачка дозвола 

 

5. 
осигурителот ќе ги надомести трошоците за поведување на судска или друга соодветна постапка во странство,  
поведена за остварување на правото на осигуреникот за надомест на лична нематеријална штета за телесна  
повреда што ја претрпел во сообраќајна незгода за време на патувањето и престојот во странство 

 

 

Штетите кај кредитното осигурување можат да се јават во вид на: 

1. просечна и пондерирана загуба на финансиски средства 
 

2. дефинитивна полугодишна и годишна загуба на финансиски средства 
 

3. дефинитивна шестмесечна и годишна загуба на финансиски имот 
 

4. дефинитивна и привремена загуба на финансиски средства 
 

5. веројантна и дефинитивна загуба на финансиски средства  

 

Директните политички ризици се однесуваат на: 



1. мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои не се однесуваат директно на неговиот имот и  
деловни активности 

 

2. мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои се однесуваат директно на неговиот имот кога  
тој надминува вредност од 200.000 евра  

3. мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои не се однесуваат директно на неговиот имот и  
деловни активности  

4. мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се овозможува извршувањето на  
електронска наплата  

5. мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се оневозможува извршувањето на  
плаќањето 

 

 

Кауциско или гаранциско кредитно осигурување претставува таков вид осигурување кај кое самиот договор 
за осигурување го склучува: 

1. осигурителот 
 

2. должникот и осигурителот 
 

3. должникот 
 

4. должникот со интермедијар 
 

5. интермедијар  

 



ПРАШАЊА ЗА ЗАСТАПНИЦИ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ) 

Која детерминанта го доведува во прашање постоењето на животното осигурување 

1. Степенот на организираност на осигурителните институции 
 

2. Добри и лоши искуства во минатото 
 

3. Висината на националниот доход 
 

4. Развиеноста на социјалното осигурување во земјата 
 

5. Монетарната (не)  стабилност  

 

Што е заедничко за откупот и капитализацијата 

1. Нема натамошна уплата на  премија 
 

2. Премијата може да се плати на крајот од осигурувањето 
 

3. Осигурената сума е загарантирана 
 

4. Не може да се побараат после изминати 10 години на осигурување 
 

5. Тие се идентична мерка при прекин на осигурувањето  

 

Што од следното не е возможно кај животното осигурување 

1. Исплата на осигурена сума со припишана добивка 
 

2. Надомест на штета на ниво пред  загубата 
 

3. Надомест на очекувана финансиска штета 
 

4. Исплата на осигурена сума пред завршување на осигурувањето 
 

5. Прекинување на уплата на премија  

 

Во кој случај нема правен проблем во однос на осигурливиот интерес 

1. Кога договарач на осигурувањето е работодавецот 
 

2. Кога индивидуата што ја подигнува полисата е  осигуреникот 
 



3. Кога осигуреното лице е во роднинска врска со договарачот на осигурувањето 
 

4. Кога осигуреното лице не е во роднинска врска со договарачот на осигурувањето 
 

5. Кога осигуреникот е постар од 65 години  

 

Како се нарекуваат средствата кои се потребни за да се изврши идната обврска на осигурителот? 

1. Премија 
 

2. Осигурена сума 
 

3. Откупна вредност 
 

4. Капитализација 
 

5. Математичка  резерва  

 

Што од следното е точно за таблиците на смртност? 

1. Во нив се дадени вредностите на откупот по години 
 

2. Даден е приказ на можноста да се загуби економската вредност на 
човечкиот  живот  

3. Направени се со опфат на мала популација на живи лица 
 

4. Се користат за пресметка на штедната компонента 
 

5. Не се користат кај животното осигурување  

 

Што од следното не е додаток на техничката премија за да се добие вкупната (бруто) премија? 

1. Аквизициона провизија 
 

2. Инкасо провизија 
 

3. Административни трошоци 
 

4. Режиски трошоци 
 

5. Банкарска  гаранција  

 

Во кои групи се поделени детерминантите за осигурување на живот? 



1. Економско-социјални и детерминанти од организациска  природа 
 

2. Бруто домашен производ и социјално осигурување 
 

3. Бруто домашен производ и Монетарни услови 
 

4. Добра организација на осигурителните компании и добри искуства од претходен период 
 

5. Ниту една од споменатите  

 

Што е потребно во врска со корисникот на осигурувањето? 

1. Да се даде негово име и презиме 
 

2. Да се даде матичен број 
 

3. Да се даде број на личен документ 
 

4. Да се одредат неопходни податоци за негова  идентификација 
 

5. Не е важен корисникот на осигурвањето, доволно е да се знае осигуреното лице  

 

Кај заемното осигурување со еден договор се осигуруваат: 

1. Едно лице 
 

2. Осигуреникот и осигурителот 
 

3. Три лица 
 

4. Повеќе лица 
 

5.  Две лица  

 

Што од следното не зависи од висината на осигурената сума? 

1. Висината на премијата 
 

2. Одлуката дали осигурувањето ќе биде со здравствен преглед или без него 
 

3. Табелата на откупни вредности 
 

4. Табелата на капитализација 
 



5. Дали лицето ќе се прими за осигуреник  

 

Тежината на ризикот во осигурувањето на живот во прв ред се цени врз основа на староста и 

1. Висината на примањата 
 

2. Висината на премијата 
 

3. Висината на осигурената сума 
 

4. Здравствената состојба на осигуреното  лице 
 

5. Откупната вредност  

 

Според Законот за облигациски односи „ Доколку годините на животот на осигурениот при склучување на 
договор ја преминуваат границата до која осигурителот по своите услови и тарифи врши осигурување “ 

1. Договорот е  ништовен 
 

2. Договорот завршува со календарската година кое е утврдена староста 
 

3. Се применуваат Посебните услови за осигурување со зголеменн ризик 
 

4. Се применуваат одредби од Законот за супервизија во осигурување 
 

5. Договарачот на осигурување доплаќа премија  

 

Кое од следните видови животно осигурување може да нема штедна компонента 

1. Мешовито 
 

2. Одложена рента 
 

3. Ризико  осигурување 
 

4. Осигурување во случај на доживување 
 

5. Осигурување со фиксен рок  

 

Што се случува доколку договарачот на осигурувањето, и покрај тоа што е по писмен пат опоменат, во 
предвидениот рок не ја плати премијата, а вкупно платената премија е помала од Општите услови на 
утврдување на минимален период за да се стекне право на редукција на осигурената сума 



1.  Договорот се раскинува 
 

2. Се исплаќа откупна вредност 
 

3. Се исплаќа капитализација 
 

4. Се чека мислење од Агенцијата за супервизија во осигурување 
 

5. Се исплаќа осигурена сума од страна на осигурителот  

 

Кој од следните видови на осигурување не е со дефиниран рок 

1. Ризико осигурување 
 

2. Кредитно животно осигурување 
 

3. Осигурување во случај на доживување 
 

4. Доживотно осигурување во случај на  смрт 
 

5. Привремена финансиска рента  

 

Што од следното не е точно за опциите кај животното осигурување 

1. Тие не се задолжителни за компаниите 
 

2. Носат ризик да се осигура лице со поголем ризик од предвидениот 
 

3. Може да доведат до зголемување на износот на премијата 
 

4. Може да го намалат или зголемат траењето на осигурувањето 
 

5. Може да го прекинат  осигурувањето  

 

Кога осигурителната рента нема можност за откуп 

1. Кога е привремена 
 

2. Кога не е  одложена 
 

3. Кога е одложена 
 

4. Кога е финансиска 
 



5. Сите ренти немаат можност за откуп  

 

Кај кој вид на осигурување на живот исплата на осигурената сума секогаш е на крајот на осигурувањето 

1. Кај ризико осигурувањето 
 

2. Кај осигурувањето на одреден рок  (terme fixe) 
 

3. Кај мешовитото осигурување 
 

4. Кај кредитното осигурување 
 

5. Кај Осигурувањето на лична привремена неодложена рента  

 

Еднократната премија се нарекува 

1. Миза 
 

2. Осигурена сума 
 

3. Откупна вредност 
 

4. Капитализирана вредност 
 

5. Математичка резерва  

 

Кој од следните производи на животно осигурување има извесен иден ризик: 

1. Ризико осигурување 
 

2. Кредитно животно осигурување 
 

3. Одложена рента 
 

4. Мешовито осигурување 
 

5. Одложено осигурување во случај на смрт  

 

Покрај осигурувањето, животното осигурување вклучува и: 

1. Штедење 
 



2. Трошење 
 

3. Исклучување на осигурена сума 
 

4. Недостаток на опции 
 

5. Менаџерски додаток  

 

Во кој период од животното осигурување осигурителот може да издвои штедна компонента за инвестирање 

1. Кога природната премија е  пониска од просечната 
 

2. Кога просечната премија е пониска од природната 
 

3. Кога ќе се поклопат природната и просечната премија 
 

4. Кога ризикот за смрт е зголемен 
 

5. Не може да се издвојува штедна компонента за инвестирање  

 

Зошто развиеното осигурување на живот се стимулира како стопански и социјално најзначаен вид на 
осигурување? 

1. Поради заштита на осигурениците 
 

2. Поради долгите рокови на осигурувањето 
 

3. Поради типот на преземени ризици 
 

4. Поради значајната акумулација на  финансиски средства на почетокот 
 

5. Поради осигурителната компонента  

 

Како основа за пресметување на нето техничката премија се користат: 

1. Таблиците  на смртност и каматните стапки 
 

2. Таблиците на смртност и Законот за големите броеви 
 

3. Теоријата на веројатност и Законот за големите броеви 
 

4. Само каматните стапки 
 

5. Само таблиците на смртност  

 



Која детерминанта се смета за најрелевантна за развој на животното осигурување? 

1. Монетарните услови 
 

2. Развиеноста на социјалното осигурување 
 

3. Висината на националниот доход на земјата 
 

4. Висината на националниот доход на земјата 
Степенот на организираност на осигурителните институции  

5. Склоноста кон штедење  

 

Влијанието на инфлацијата врз развојот на животното осигурување се разгледува 

1. Преку висината на националниот доход 
 

2. Преку развиеноста на социјалното осигурување 
 

3.  Преку монетарната стабилност 
 

4. Преку довербата на осигурениците 
 

5. Преку степенот на едуцираност на осигурениците  

 

Која од следните детерминанти е објективна? 

1. Висината  на националниот доход 
 

2. Степен на образование 
 

3. Културно ниво 
 

4. Склоност кон штедење 
 

5. Национална припадност  

 

Осигурената сума ја исплаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот  за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 



4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Корисникот на осигурената сума  

 

Ако со еден договор за животно осигурување се осигурале две лица, станува збор за 

1. Класично животно осигурување 
 

2. Заемно осигурување 
 

3. Менаџерско осигурување 
 

4. Групно осигурување 
 

5. Неживотно осигурување  

 

Ако договорачот на осигурување истовремено не е осигурено лице, писмена согласност за животно 
осигурување се бара од: 

1. Осигурителот 
 

2. Агенцијата за супервизија на осигурувањето 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурување 
 

5. Не е потребна согласност  

 

Наместо износ на природна премија, кај животнот осигурување се уплатува: 

1. Ризико премија 
 

2. Штедна премија 
 

3. Просечна  премија 
 

4. Натпросечна премија 
 

5. Комбинирана премија  

 

Кој тип на премија е во склад со начелото на еквиваленција? 



1. (Нето) техничка премија 
 

2. Бруто премија 
 

3. Штедна премија 
 

4. Ризико премија 
 

5. Просечна премија  

 

Која од следните детерминанти е од делот на организациски 

1. Бруто домашен производ 
 

2. Монетарна стабилност 
 

3. Развиено социјално осигурување 
 

4. Добри  и лоши искуства од претходен период 
 

5. Склоност кон штедење  

 

Кој ја утврдува горната (максималната) граница за осигурена сума без лекарски преглед: 

1. Осигурителот 
 

2. Осигуреното лице 
 

3. Договорачот на осигурување 
 

4. Корисникот на осигурување 
 

5. Нема горна граница  

 

Каде е утврден минималниот временски период за кој е потребно да се плати премијата за да се стекне 
правото на откуп 

1. Во Општите услови за животно  осигурување 
 

2. Во посебните услови за животно осигурување 
 

3. Во Законот за облигациски односи 
 

4. Во Законот за парнична постапка 
 



5. Во Законот за супервизија на осигурувањето  

 

Во кој закон се бара условите за откуп, како и начинот на кој се пресметува откупната вредност да бидат 
познати и наведени во полисата 

1. Во Општите услови за животно осигурување 
 

2. Во посебните услови за животно осигурување 
 

3. Во  Законот за облигациски односи 
 

4. Во Законот за парнична постапка 
 

5. Во Законот за супервизија на осигурувањето  

 

Каде е утврдена горната граница на старост (над 65 години) до која може да се договори траењето на 
осигурувањето на животот 

1. Во Општите услови за животно осигурување 
 

2. Во  посебните услови за животно осигурување 
 

3. Во Законот за облигациски односи 
 

4. Во Законот за парнична постапка 
 

5. Во Законот за супервизија на осигурувањето  

 

Во кој закон се бара условите за откуп, како и начинот на кој се пресметува откупната вредност да бидат 
познати и наведени во полисата 

1. Во Општите услови за животно осигурување 
 

2. Во посебните услови за животно осигурување 
 

3. Во  Законот за облигациски односи 
 

4. Во Законот за парнична постапка 
 

5. Во Законот за супервизија на осигурувањето  

 

Каде е утврдена горната граница на старост (над 65 години) до која може да се договори траењето на 
осигурувањето на животот 



1. Во Општите услови за животно осигурување 
 

2. Во  посебните услови за животно осигурување 
 

3. Во Законот за облигациски односи 
 

4. Во Законот за парнична постапка 
 

5. Во Законот за супервизија на осигурувањето  

 

Кој ја определува висината на откупот? 

1. Осигурителот врз основа на дадени табели 
 

2. Осигуреното лице 
 

3. Договорачот на осигурување 
 

4. Корисникот на осигурување 
 

5. Определен е со закон  

 

Кој го определува износот на капитализација? 

1. Осигурителот врз основа на дадени табели 
 

2. Осигуреното лице 
 

3. Договорачот наосигурување 
 

4. Корисникот на осигурување 
 

5. Определен е со закон  

 

Со изминување на траењето на осигурувањето откупната вредност: 

1. Е во константни годишни рати 
 

2. Се намалува во текот на осигурувањето како што се намалува обврската на договарачот на осигурувањето 
 

3. Се  зголемува 
 

4. Договарачот на осигурувањето може да ја променува 
 



5. Осигуреното лице може да ја промени  

 

Опцијата за осигурителност им овозможува на осигурениците 

1. Премин кон друг вид на осигурување 
 

2. Промена на траењето на осигурувањето 
 

3. Обнова на осигурувањето без повторен медицински преглед 
 

4. Промена  на осигурениот износ 
 

5. Промена на премијата  

 

Кај ризико осигурувањето кое се користи како покритие за кредит осигурениот износ 

1. Се зголемува 
 

2. Се намалува 
 

3. Останува константен 
 

4. Е поврзан со индексот на пораст на трошоците за живот 
 

5. Се зголемува за фиксен износ  

 

Во кој период од осигурувањето природната премија е пониска од просечната (животно осигурување): 

1. На почетокот од  осигурувањето 
 

2. На крајот од осигурувањето 
 

3. На средина од осигурувањето 
 

4. Цело време 
 

5. Нема таков период  

 

Кои трошоци се пресметуваат во бруто премијата кај животното осигурување како додаток на техничката 
премија: 

1. Аквизициони,  инкасо и административни трошоци 
 



2. Инкасо и оуткасо 
 

3. Трошоци за набавка 
 

4. Административни, режиски и патни 
 

5. Се пресметува фиксен процент од техничката премија  

 

Што се случува со средстватга што се издвојуваат како штедна компонента од животното осигурување која 
се користи за инвестиции 

1. Цело време опаѓаат, па кога природната премија ќе се изедначи со просечната веќе нема можност за  
издвојување средства за  инвестирање 

 

2. Цело време растат, како што расте природната премија 
 

3. Се зголемуваат со одреден процент 
 

4. Се поврзани со индекс 
 

5. Нема штедна компонента  

 

Кај кредитното животно осигурување кој ризик е опфатен: 

1. Ризикот за смрт 
 

2. Ризикот за доживување 
 

3. И двата ризици 
 

4. Ризик од инвалидитет 
 

5. Ризик од губење на работа  

 

Како се определува премијата на зголемен ризик, според посебните услови: 

1. Врз основа на поголема пристапна старост 
 

2. Врз основа на други таблици на смртност 
 

3. Врз основа на пресметка на повисока камата 
 

4. Врз основа на таблиците на смртност на другиот пол 
 

5. Нема разлика во премиите  



Премијата за осигурување ја плаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Корисникот на осигурената сума  

 

Кој ја утврдува горната (максималната) граница за осигурена сума со лекарски преглед: 

1. Осигурителот 
 

2. Осигуреното лице 
 

3. Договорачот наосигурување 
 

4. Корисникот на осигурување 
 

5. Нема горна граница  

 

Koj вид на осигурување во развиените држави зазема централно место 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 

3. Здравствено 
 

4. Имотно 
 

5. Автомобилско  

 

Koj вид на осигурување нуди можност за штедење 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 

3. Здравствено 
 



4. Имотно 
 

5. Автомобилско  

 

Колкав број на осигурени ризици има кај животното осигурување 

1. 1 
 

2. 2  

3. 3  

4. 5  

5. 7  

 

Ако сакаме осигурување кое ќе стумулира инвестиции, би го фаворизирале следниот вид: 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 

3. Здравствено 
 

4. Имотно 
 

5. Автомобилско  

 

Во кој од следните случаи не постои осигурлив интерес за животно осигурување 

1. Осигурување на брачен партнер 
 

2. Осигурување на свое дете 
 

3. Осигурување на вработено лице од страна на работодавач 
 

4. Осигурување на близок пријател 
 

5. Осигурување на топ менаџмент  

 

Средствата кои се потребни за да се изврши идната обврска на осигурителот се: 

1. Математичка резерва 
 



2. Статистичка резерва 
 

3. Осигурена сума 
 

4. Премија на осигурување 
 

5. Откупна вредност  

 

Каква НЕ може да биде природната премија 

1. Помала од просечната 
 

2. Поголема од просечната 
 

3. Иста со просечната 
 

4. Континуирана во текот на времето 
 

5. Променлива во текот на времето  

 

Како се пресметува веројатноста за смрт во одреден период 

1. Преку таблиците за смртност 
 

2. Преку анкета на осигуреното лице 
 

3. Преку таблиците на витална статистика 
 

4. Преку законот за малите броеви 
 

5. Не може да се пресмета веројатност за смрт во одреден период  

 

Таблиците на смртност се: 

1. Дадени еднаш за секогаш 
 

2. Идентични за која и да било држава 
 

3. Базирани на законот за големите броеви 
 

4. Детерминирани од животните навики на поединецот 
 

5. Неважни кај животното осигурување  

 



Техничката основа за изработка на тарифи за осигурување на живот ја сочинуваат 

1. Таблицата на смртност и таблицата на доживување 
 

2. Таблиците на смртност и предвидувањето на идните вредности 
 

3. Таблиците на смртност и пресметаните каматни стапки 
 

4. Премијата и осигурената сума 
 

5. Осигурената сума и математичката резерва  

 

Кои се двете групи на детерминанти кај животното осигурување 

1. Економско-социјални и штедни 
 

2. Економско-социјални и организациски 
 

3. Економско-социјални и технички 
 

4. Економско-социјални и математички 
 

5. Ризични и штедни  

 

Кај која од следните детерминанти на животното осигурување постои висока и позитивна корелација со 
развојот на истото 

1. Висина на национален доход 
 

2. Степен на вработеност 
 

3. Степен на образование 
 

4. Склоност кон штедење 
 

5. Старост на населението  

 

Кај кој вид на животно осигурување се осигуруваат две лица со една полиса 

1. Индивидуално 
 

2. Заемно 
 

3. Колективно 
 



4. Биномно 
 

5. Терцијарно  

 

Кај кој вид на животно осигурување има осигурено лице и соосигурено лице 

1. Индивидуално 
 

2. Заемно 
 

3. Колективно 
 

4. Биномно 
 

5. Терцијарно  

 

Koj ja утврдува горната граница на висината на осигурената сума кај животното осигурување 

1. Осигурителот 
 

2. Осигуреното лице 
 

3. Договарачот на осигурувањето 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Нема горна граница  

 

Како се утврдува здравствената способност на осигурениот кај осигурувањето без лекарски 

1. Преку одговор на прашања кои се дел од понудата 
 

2. Преку доставување на медицинска документација 
 

3. Преку усна изјава на осигуреното лице 
 

4. Преку увид во лични податоци за осигуреното лице 
 

5. Нема потреба да се утврди здравствена способност  

 

Како се нарекува редуцираната осигурена сума поради престанок на плаќање на премијата што се исплаќа 
на крај од осигурувањето 



1. Премија 
 

2. Откуп 
 

3. Капитализација 
 

4. Реосигурена сума 
 

5. Ануитет  

 

Можноста и начинот на осигурување лица постари од 65 години се уредуваат во 

1. Општите услови за осигурување на живот 
 

2. Посебните услови за осигурување на живот со зголемени ризици 
 

3. Комплексните услови за осигурување на живот 
 

4. Посебен Закон за животно осигурување 
 

5. Нема можност за осигурување на лица постари од 65 години  

 

Кај животното осигурување лицата кои не се потполно здрави можат да бидат осигурени во согласност со: 

1. Општите услови за осигурување на живот 
 

2. Посебните услови за осигурување на живот со зголемени ризици 
 

3. Комплексните услови за осигурување на живот 
 

4. Посебен Закон за животно осигурување 
 

5. Нема можност за осигурување на лица кои не се потполно здрави  

 

Кај кој вид на осигурување не може да се бара наплата на премијата по судски пат? 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 

3. Здравствено 
 

4. Имотно 
 



5. Автомобилско  

 

Кредитното животно осигурување во основа е: 

1. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

2. Привремено осигурување во случај на смрт 
 

3. Мешовито осигурување 
 

4. Осигурување во случај на доживување 
 

5. Различен вид на осигурување од сите претходно наведени  

 

Кај кој од следните видови животно осигурување е опфатен ризикот за доживување на одредена старост 

1. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

2. Привремено осигурување во случај на смрт 
 

3. Мешовито осигурување 
 

4. Кредитно животно осигурување 
 

5. Ризико осигурување  

 

Која опција кај животното осигурување нуди право на зголемување на осигурената сума 

1. Опција за префрлање 
 

2. Опција за обновување 
 

3. Опција за поништување 
 

4. Опција – осигурителност 
 

5. Опција за повторување  

 

Кои се двете страни на договорот за осигурување кај животното осигурување 

1. Осигурителот и осигуреното лице 
 



2. Осигурителот и корисникот на осигурувањето 
 

3. Осигурителот и договарачот на осигурувањето 
 

4. Договарачот на осигурувањето и осигуреното лице 
 

5. Корисникот на осигурувањето и осигуреното лице  

 

Влијанието на инфлацијата врз развојот на животното осигурување се разгледува 

1. Преку висината на националниот доход 
 

2. Преку развиеноста на социјалното осигурување 
 

3. Преку монетарната стабилност 
 

4. Преку довербата на осигурениците 
 

5. Преку организираноста на компаниите за животно осигурување  

 

Осигурената сума ја исплаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Фондот за осигурување  

 

Премијата за осигурување ја плаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Фондот за осигурување  

 



Животното осигурување поради долгорочноста на осигурувањето успешно ги комбинира: 

1. Осигурувањето и обезбедувањето на осигурена сума 
 

2. Осигурувањето и обезбедување на откупна вредност 
 

3. Осигурувањето и штедењето 
 

4. Штедењето и гарантираната исплата 
 

5. Откупот и капитализацијата  

 

Кои основни ризици се предмет на осигурување кај животното осигурување 

1. Престанок на животот и доживување на дефинирана старост 
 

2. Престанок на живот и здравствено осигурување 
 

3. Престанок на живот и одговорност 
 

4. Престанок на живот и лична рента 
 

5. Само престанок на живот  

 

Кај животното осигурување за разлика од неживотното ризикот е: 

1. Иден и неизвесен 
 

2. Само неизвесен 
 

3. Иден и извесен 
 

4. Иден и независен 
 

5. Не се анализира ризикот  

 

Кои се двете страни на договорот за осигурување кај животното осигурување 

1. Осигурителот и осигуреното лице 
 

2. Осигурителот и корисникот на осигурувањето 
 

3. Осигурителот и договарачот на осигурувањето 
 



4. Договарачот на осигурувањето и осигуреното лице 
 

5. Договарачот на осигурувањето и корисникот на осигурувањето  

 

Зошто развиеното осигурување на живот се стимулира како стопански и социјално најзначаен вид на 
осигурување? 

1. Поради заштита на осигурениците 
 

2. Поради долгите рокови на осигурувањето 
 

3. Поради типот на преземени ризици 
 

4. Поради значајната акумулација на финансиски средства на почетокот 
 

5. Поради опциите и гаранциите  

 

Како основа за пресметување на нето техничката премија се користат: 

1. Таблиците на смртност и каматните стапки 
 

2. Таблиците на смртност и Законот за големите броеви 
 

3. Теоријата на веројатност и Законот за големите броеви 
 

4. Само каматните стапки 
 

5. Само Законот за големите броеви  

 

Која детерминанта се смета за најрелевантна за развој на животното осигурување? 

1. Монетарните услови 
 

2. Развиеноста на социјалното осигурување 
 

3. Висината на националниот доход на земјата 
 

4. Степенот на организираност на осигурителните институции 
 

5. Степенот на образование на населението  

 

Преку која детерминанта се разгледува влијанието на инфлацијата врз развојот на животното осигурување 



1. Преку висината на националниот доход 
 

2. Преку развиеноста на социјалното осигурување 
 

3. Преку монетарната стабилност 
 

4. Преку довербата на осигурениците 
 

5. Преку организираноста на осигурителните компании  

 

Осигурената сума ја исплаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Посредникот за осигурување  

 

Премијата за осигурување ја плаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Посредникот за осигурување  

 

Одредувањето на корисникот на осигурување е право кое припаѓа на: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 



5. Ниту еден од горенаведените  

 

Здравствената состојба на осигуреното лице без лекарски преглед се определува врз основа на: 

1. Увид во неговата здравствена евиденција 
 

2. Одговор на прашања кои се дел од понудата на осигурителот 
 

3. Допис од Министерството за здравство 
 

4. Изјава на нотар 
 

5. Не е важна неговата здравствена состојба  

 

Лицата кои не се потполно здрави 

1. Се осигуруваат според Општите услови за осигурување 
 

2. Може да се осигураат според Посебните услови за осигурување 
 

3. Не може да се осигураат за производ на животно осигурување 
 

4. Може да платат премија само за одредени производи на животно осигурување 
 

5. Не мора да исполнуваат некои посебни услови  

 

Плаќањето на премијата за осигурување 

1. Мора да се плаќа за целиот дефиниран период според договорот 
 

2. Може да се бара да се наплати по судски пат 
 

3. Мора да се плати во договорениот минимален период 
 

4. Не може да се бара наплата по судски пат 
 

5. Мора да се плати во договорениот максимален период  

 

Кој вид на животно осигурување вклучува осигурување од два ризици: 

1. Ризико осигурување 
 



2. Мешовито осигурување 
 

3. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

4. Кредитно животно осигурување 
 

5. Одложена рента  

 

За кој производ на животно осигурување НЕ е можен откуп на осигурувањето? 

1. Ризико осигурување 
 

2. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

3. Осигурување во случај на доживување 
 

4. Мешовито осигурување 
 

5. Oдложена рента  

 

За кој вид на осигурување не е можна повеќекратна уплата на премија 

1. Ризико осигурување 
 

2. Доживотно осигурување 
 

3. Осигурување на неодложена рента 
 

4. Кредитно животно осигурување 
 

5. Осигурување на одложена рента  

 

Со изминување на траењето на осигурувањето откупната вредност: 

1. Е во константни годишни рати 
 

2. Се намалува во текот на осигурувањето како што се намалува обврската на договарачот на осигурувањето 
 

3. Се зголемува 
 

4. Договарачот на осигурувањето може да ја променува 
 

5. Цело време е константна вредност  

 



Опцијата за осигурителност им овозможува на осигурениците 

1. Премин кон друг вид на осигурување 
 

2. Промена на траењето на осигурувањето 
 

3. Обнова на осигурувањето без повторен медицински преглед 
 

4. Промена на осигурениот износ 
 

5. Промена на откупна вредност  

 

Математичката резерва е: 

1. Делот од премијата што се вложува како штедна премија 
 

2. Добивка на осигурителната компанија 
 

3. Средства кои ги има осигурителната компанија како ликвидни кои се користат само при исплата при настанување на штета 
 

4. Средства во фиксен износ кои осигурителот ги има од почетокот на осигурувањето 
 

5. Исто што и капитализирана вредност  

 

Исплатата на осигурениот износ е поврзана за судбината на: 

1. Осигурителот 
 

2. Договорачот на осигурувањето 
 

3. Осигурениот 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Посредникот  

 

Кој/и од следните видови на осигурување е со неизвесен ризик? 

1. Осигурување во случај на доживување 
 

2. Неодложена рента 
 

3. Мешовито осигурување 
 



4. Доживотно во случај на смрт 
 

5. Тerme Fixe  

 

Кај ризико осигурувањето кое се користи како покритие за кредит осигурениот износ 

1. Се зголемува 
 

2. Се намалува 
 

3. Останува константен 
 

4. Е поврзан со индексот на пораст на трошоците за живот 
 

5. Нема осигурен износ  

 

Кај капитализацијата доаѓа до: 

1. Престанок на осигурувањето 
 

2. Промена на траењето на осигурувањето 
 

3. Обновување на осигурувањето 
 

4. Престанок на уплата на премија 
 

5. Промена на висината на премијата  

 

При користење на опциите: 

1. Има задолжителен медицински преглед 
 

2. Нема дополнителен медицински преглед 
 

3. Нема ограничување на максималната осигурена сума 
 

4. Премиите се пресметуваат според посебни ценовници 
 

5. Доплата за користење на поволноста за опција  

 

Откуп не се исплаќа ако: 



1. Не се исполнети минималните услови за откуп или капитализација 
 

2. Не се исполнети максималните услови за откуп или капитализација 
 

3. Нема појава на ризичен настан 
 

4. Не е завршено осигурувањето 
 

5. Се работи за мешовито осигурување  

 

Капитализација не се исплаќа ако: 

1. Не се исполнети максималните услови за откуп или капитализација 
 

2. Нема појава на ризичен настан 
 

3. Не е завршено осигурувањето 
 

4. Се работи за осигурување во случај на доживување 
 

5. Се работи за мешовито осигурување  

 

Според што се разликува мешовитото осигурување во однос на осигурувањето на определен рок (terme 
fixe)? 

1. Според типот на осигурување 
 

2. Според траењето на осигурувањето 
 

3. Според начинот на исплата на средствата 
 

4. a.Според периодот на исплата на средствата 
 

5. Според опциите кои што се дефинирани  

 

Зошто се јавува притисокот на нов производ кај животното осигурување 

1. Поради обврската осигурителот да издвои задолжителна резерва за секој нов осигуреник, а уплатената премија 
 не е доволна за таа резерва 

 

2. Затоа што секој почеток е тежок 
 

3. Затоа што осигурителот е обврзан да вработи одреден број лица за секој нов производ 
 



4. Затоа што мора да понуди опции и гаранции 
 

5. Поради откупните вредности  

 



ПРАШАЊА ЗА ЗАСТАПНИЦИ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (ОСНОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ) 

Просечната стапка според која се очекува да се случи исходот претставува: 

1. индекс на релативна зачестеност 
  

 

2. веројатност за зголемување на бројот на обидите 
   

3. веројатност што му се припишува на секој од  настаните 
   

4. веројатност што му се припишува на примерокот 
   

5. веројатност за одредување на грешките  

 

 
Пресметувањето на цената по единица на осигурување што се применува на сите апликанти коишто имаат 
одредени карактеристики е:  

1. ретроспективна тарифа 
  

 

2.  групна тарифа 
   

3. проценета тарифа 
   

4. споредбена тарифа 
   

5. тарифа врз база на искуство  

 

Преземачот на ризик одлучува:  

1. каква полиса ќе продаде 
  

 

2. за пресметката на тарифите 
   

3. дали штетата да се прифати 
   



4. дали штетата да се одбие 
   

5. која изложеност во која група оди  

 

Делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во пари се 
нарекува:  

1. бруто премија 
  

 

2. вкупна премија 
   

3.  чиста премија 
   

4. тарифирана премија 
   

5. чиста тарифа  

 

Делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во проценти се 
нарекува:  

1. збир на очекувани штети 
  

 

2. мерливост на очекувани штети 
   

3. данок на очекувани штети 
   

4. сооднос на очекувани  штети 
   

5. предвидливост на очекувани штети  

 

Полисите издадени на подстандардните апликанти се нарекуваат:  

1. полиси без додаден ризик 
  

 

2. стандардни полиси 
   



3. индивидуални полиси 
   

4. нетарифирани полиси 
   

5. тарифирани  полиси  

 

Ризикот може да се намали на следниве начини:  

1. со спречување на штетата и  контрола 
  

 

2. со избегнување да се прифати ризикот 
   

3. со задржување на ризикот 
   

4. со пренесување на ризикот 
   

5. со споделување на штетите  

 

Преземањето ризик е процес на:  

1. анализа и класификација на изложеностите 
  

 

2. анализа и избор на изложеностите 
   

3. селектирање и класификација на  изложеностите 
   

4. селектирање и заштита на изложеностите 
   

5. селектирање и прифаќање на изложеностите  

 

Проценувач е индивидуа што:  

1. ја проценува и ја исплатува штетата 
  

 



2. ја проценува штетата и ја испитува одговорноста 
   

3. ја проценува штетата и висината на исплатата 
   

4. ја проценува штетата, ја испитува одговорноста и висината на  исплатата 
   

5. ја проценува штетата,ја утврдува висината на исплатата и го информира осигуреникот  

 

Инвестиционата стратегија покрај тоа што го детерминира сетот на финансиски инструменти во кои 
друштвата за осигурување вложуваат, исто така и:  

1. го утврдува износот на инвестираните средства во поединечните  инструменти 
  

 

2. ја утврдува структурата на инвестираните средства во поединечните инструменти 
   

3. ги утврдува резервите на инвестираните средства во поединечните инструменти 
   

4. го утврдува рокот на инвестираните средства во поединечните инструменти 
   

5. го утврдува карактерот на инвестираните средства во поединечните инструменти  

 

Кога постои несигурност за крајниот резултат и постои можност тој да биде неповолен, тогаш во таа 
ситуација: 

1. постои загуба 
  

 

2. постои несигурност 
   

3.  постои ризик 
   

4. постои непожелност 
   

5. постои неопределеност  

 

Со веројатноста на настанување на неповолното отстапување се мери: 



1. степенот на загуба 
  

 

2. степенот на отстапување 
   

3. степенот на добивка 
   

4. степенот  на ризик 
   

5. степенот на сигурност  

 

Веројатноста од неповолен исход мора да биде: 

1. помеѓу -1 и 0 
  

 

2. помеѓу 0 и 10 
   

3. помеѓу -10 и 1 
   

4. помеѓу 0 и 0,1 
   

5. помеѓу 0  и 1  

 

Во друштвата за осигурување актуарите прогнозираат одреден број загуби и сумата на загубите, и врз 
основа на тоа:  

1. ја пресметуваат загубата 
  

 

2. ја  наплаќаат премијата 
   

3. го одредуваат ризикот 
   

4. ја одредуваат добивката 
   

5. ја одредуваат девијацијата  

 



Интензитетот на нечија реакција за ризикот зависи од:  

1. веројатноста дека може да настане или да не настане загуба 
  

 

2. потенцијалната сериозност на загубата доколку се случи 
   

3. веројатноста дека може да настане загуба и потенцијалната сериозност на загубата доколку се  случи 
   

4. веројатноста дека сигурно може да настане загуба 
   

5. потенцијалната големина и сериозност на загубата доколку се случи  

 

Причината за загуба или штета е:  

1. хазард 
  

 

2. веројатност 
   

3. загуба 
   

4. опасност 
   

5. ризик  

 

Зголемувањето на веројатноста од загуба поради нечесни намери во карактерот на осигуреното лице се 
однесува на:  

1. морален хазард 
  

 

2. хазард заради морал 
   

3. синдром на длабок џеб 
   

4. физички хазард 
   

5. финансиски ризик  



 

Ризиците кои се резултат на промените во економијата се:  

1. финансиски ризици 
  

 

2. посебни ризици 
   

3. статички ризици 
   

4. шпекулативни ризици 
   

5.  динамички ризици  

 

Статичките ризици ги вклучуваат загубите или штетите кои настануваат кога:  

1. нема промени во  економијата 
  

 

2. има промени во економијата 
   

3. има природни опасности 
   

4. нема приходи во работењето 
   

5. има инфлација  

 

Општеството има повеќе одговорност за справување со:  

1. финансиски рузици 
  

 

2. шпекулативни ризици 
   

3. фундаментални ризици 
   

4. посебни ризици 
   



5. динамички ризици  

 

Ризиците што потекнуваат од потфрлањето на другите спаѓаат во групата на:  

1. нефинансиски ризици 
  

 

2. чисти ризици 
   

3. посебни ризици 
   

4. фундаментални ризици 
   

5. финансиски ризици  

 

Задржувањето на ризикот може да биде:  

1. позитивно или негативно 
  

 

2. намерно или ненамерно 
   

3.  свесно или несвесно 
   

4. одговорно или неодговорно 
   

5. планирано или непланирано  

 

Ризикот може да се намали на два начини, и тоа:  

1. безбедносни програми и превентивни мерки 
  

 

2. спречување на загубата и  контрола 
   

3. поставување и одржување на системи за набљудување 
   



4. спречување и елиминирање на ризикот 
   

5. обезбедување и чување финансиски средства  

 

Осигурувањето не ја намалува несигурноста на индивидуата за тоа дали настанот ќе се случи, но:  

1. ја намалува материјалната загуба 
  

 

2. влијае врз веројатноста на случување 
   

3. ја елиминира финансиската загуба 
   

4.  ја намалува веројатноста за финансиска загуба 
   

5. ја зголемува веројатноста за финансиска добивка  

 

Врз законот на големите броеви се базира:  

1. прецизноста на предвидувањата на осигурителната  компанија 
  

 

2. прецизноста на продажбата на осигурителната компанија 
   

3. прецизноста на оперативните трошоци на осигурителната компанија 
   

4. прецизноста на пропагандата на осигурителната компанија 
   

5. прецизноста на искуството на осигурителната компанија  

 

Осигурувањето е економски инструмент, каде што индивидуата:  

1. Менува одредена мала сума пари за финансиска добивка 
  

 

2. Менува одредена мала сума пари за купување полиса 
   



3. Менува одредена мала сума пари за осигуран настан 
   

4. Менува одредена мала сума пари за обезбедување сигурност 
   

5. Менува одредена мала сума пари за голема несигурна  финансиска загуба  

 

Дистрибуција на веројатноста претставува:  

1. индекс на набљудувана зачестеност на секој можен исход 
  

 

2.  индекс на релативна зачестеност на секој можен исход 
   

3. индекс на временска зачестеност на секој можен исход 
   

4. индекс на емпириска зачестеност на секој можен исход 
   

5. индекс на пресметана зачестеност на секој можен исход  

 

Варијансата се пресметува со:  

1. квадрирање на годишните отстапувања на вредностите и средната големина од квадратните разлики 
  

 

2. квадрирање на годишните отстапувања на средната големина од квадратните разлики 
   

3. 
квадрирање на годишните отстапувања на вредностите од средната големина, а потоа се зема средната 
 големина од квадратните  разлики 
  

 

4. 
квадрирање на годишните вредности од средната големина, а потоа се зема средната големина од  
квадратните разлики 
  

 

5. квадрирање на годишните отстапувања на вредностите од средната големина  

 

Големините на границите за грешка зависат од:  

1. големината на вредностите што го прават просекот и концентрацијата на примерокот 
  

 



2. концентрацијата на вредностите што го прават просекот 
   

3. концентрацијата и големината на примерокот 
   

4. концентрацијата на примерокот и вредностите што го прават просекот 
   

5.  концентрацијата на вредностите што го прават просекот и големината на примерокот  

 

Осигурителна тарифа претставува:  

1. цена по единица на осигурување 
  

 

2. цена по единица на полиса 
   

3. цена по единица на трошок 
   

4. цена по единица на производство 
   

5. цена по единица на продажба  

 

Процесот на предвидување на идните штети и идните трошоци, како и нивното распоредување меѓу 
различни групи на осигуреници, претставува:  

1. пресметка на цени 
  

 

2. пресметка на загуби 
   

3. пресметка на трошоци 
   

4. пресметка на тарифи 
   

5. пресметка на добивка  

 

Битна разлика меѓу утврдувањето на цените во осигурувањето и во другите дејности е тоа што:  



1. цените во осигурувањето се предмет на политиката на компанијата 
  

 

2. цените во осигурувањето се предмет на  владина регулатива 
   

3. цените во осигурувањето се предмет на договор со конкуренцијата 
   

4. цените во осигурувањето се предмет на постојано ревидирање 
   

5. цените во осигурувањето се предмет на различни ограничувања  

Фирмите за актуарски консалтинг вршат пресметување на тарифите за:  

1. сите осигурителни компании 
  

 

2. компании со кои имаат склучено договор 
   

3. помалите осигурителни компании 
   

4. големите осигурителни компании 
   

5. странските осигурителни компании  

 

Предноста на системот на групни тарифи е тоа што дозволува:  

1. да се примени на определен број на осигуреници при одредување на премиите 
  

 

2. да се примени на сите осигуреници со што се поедноставува процесот на одредување на премиите 
   

3. да се примени на голем број на осигуреници со што се утврдува процесот на одредување на премиите 
   

4. да се примени на голем број на осигуреници со што се поедноставува процесот на  одредување на премиите 
   

5. да се примени на оние осигуреници кои влијаат на процесот на одредување на премиите  

 

Целта на преземањето на ризикот е:  



1. да се избегне диспропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на вистинските   
загуби со очекуваните 

 

2. 
да се избегне пропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на вистинските 
 загуби со очекуваните 
  

 

3. да се избегне диспропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на загубите 
   

4. 
да се избегне пропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на вистинските загуби 
 со очекуваните 
  

 

5. да се избегне диспропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи постигнување на очекуваните 
 загуби 

 

 

Стандардните ризици се лица кои според стандардите на осигурителната компанија претставуваат:  

1. oсигуреници без рестрикција во полисите за кои се бараат повисоки тарифи 
  

 

2. oсигуреници со рестрикција во полисите за кои не се бараат повисоки тарифи 
   

3. oсигуреници  без рестрикција во полисите за кои не се бараат повисоки тарифи 
   

4. oсигуреници со рестрикција во полисите за кои се бараат повисоки тарифи 
   

5. oсигуреници без рестрикција во полисите за кои може да се бараат повисоки тарифи  

 

Првиот чекор од процесот на штетите е:  

1. доказ за штетата 
  

 

2. известување за штетата 
   

3. плаќање на штетата 
   

4. истрага за штетата 
   

5. оспорување на штетата  



 

Кај неживотното осигурување компаниите имаат обврска за исплата само доколку:  

1. Не настане штета што е предвидена со договорот за осигурување 
  

 

2. Настане штета што не е предвидена со договорот за осигурување 
   

3. Настане штета пред склучување на договорот за осигурување 
   

4. Настане штета после склучување договорот за осигурување 
   

5. Настане штета што  е предвидена со договорот за осигурување  

 

Самотарифирачката програма во која вистинските штети за времетраењето на полисата ја одредуваат 
крајната премија за покритието (предмет на минимум и максимум), претставува:  

1. Планот за  ретроспективни тарифи 
  

 

2. Планот за тарифи врз база ба искуство 
   

3. Планот за проценети тарифи 
   

4. Планот за индивидуални тарифи 
   

5. Планот за споредбени тарифи  

 

Процесот на преземање ризик може да вклучува подселективно или обновливо преземање ризик кога: 

1. Одредена покриеност е поништлива или обновлива 
  

 

2. Одредена покриеност не е поништлива или обновлива 
   

3. Одредена покриеност е периодична 
   

4. Одредена покриеност е на повторна проценка 
   



5. Одредена покриеност е откажана  

 

Класата на посакувани ризици се состои од: 

1. Лица чии што степен на смртност како група е релативно мал 
  

 

2. Лица чии што степен на смртност како група е лесно предвидлив 
   

3. Лица чии што степен на смртност како група е поголем од очекуваниот 
   

4. Лица чии што степен на смртност како група е поволен 
   

5. Лица чии што степен на смртност како група е помал  од очекуваниот  

 

Стандардната девијавија се пресметува како: 

1. Квадратен корен од дисперзијата 
  

 

2. Квадратен корен од варијансата 
   

3. Квадратен корен од дистрибуцијата 
   

4. Кубен корен од дисперзијата 
   

5. Кубен корен од варијансата  

 

Иако е комлициран и сложен механизам, осигурувањето има две основни карактеристики: 

1. пренос или поместување на штетите од едно лице на група и споделување на ризикот на еднаква основа меѓу 
 сите членови на групата 

 

2. намалување на ризикот и споделување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата 
   

3. 
пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и споделување на штетите на еднаква основа меѓу 
 сите членови на групата 
  

 



4. 
пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и ликвидирање на штетите на еднаква основа меѓу  
сите членови на групата 
  

 

5. споделување на ризикот од едно лице на група и поместување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови 
 на групата 

 

 

За помалите осигурителни компании пресметување на тарифите вршат: 

1. големите осигурителни компании 
  

 

2. компании со кои имаат склучено договор 
   

3. фирмите за актуарски консалтинг 
   

4. други осигурителни компании 
   

5. странските осигурителни компании  

 

Цените во осигурувањето се предмет на: 

1. политиката на компанијата 
  

 

2. владина регулатива 
   

3. договор со конкуренцијата 
   

4. постојано ревидирање 
   

5. различни ограничувања  

 

Пресметката на тарифите претставува: 

1. Процесот на предвидување на идните приходи и расходи и нивно распоредување меѓу различни групи на осигуреници 
  

 

2. Процесот на предвидување на цените на полисите 
   



3. Процес на предвидување на идните штети и идните трошоци и нивното распоредување меѓу различни групи на осигуреници 
   

4. Процесот на предвидување на бојот на нови осигуреници 
   

5. Процесот на предвидување на промените на условите за осигурување  

 

Индексот на релативна зачестеност на секој можен исход се нарекува: 

1. Дистрибуција на веројатноста 
  

 

2. Оценка на веројатноста 
   

3. Дисперзија 
   

4. Варијанса 
   

5. Стандардна девијација  

 

Прогнозата за бројот на загуби и сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја 
наплаќаат премијата ја прават: 

1. Менаџерите 
  

 

2. Агентите 
   

3. Актуарите 
   

4. Сметководителите 
   

5. Брокерите  

 

Степенот на ризик се мери со: 

1. веројатноста на настанување на неповолното отстапување 
  

 



2. загубите што се очекува да се случат 
   

3. степенот на отстапување на предвидувањата 
   

4. веројатноста да се оствери помала добивка 
   

5. веројатноста опасноста да е поголема  

 

Директната и индиректната загуба односно штета спаѓаат во: 

1. Лични ризици 
  

 

2. Шпекулативни ризици 
   

3. Имотни ризици 
   

4. Посебни ризици 
   

5. Финансиски ризици  

 

Мултипликација на тарифата со бројот на купени единици на заштита ја одредува: 

1. Полисата 
  

 

2. Инвестицијата 
   

3. Тарифата 
   

4. Трошокот 
   

5. Премијата  

 

Групната тарифа се применува на: 



1. апликанти коишто имаат одредени разлики 
  

 

2. апликанти кај кои се зема предвид искуството од изминатите загуби 
   

3. апликанти кај кои се земаат предвид приходите 
   

4. апликанти коишто имаат одредени карактеристики 
   

5. апликанти кај кои се земаат предвид трошоците  

 

Тарифираните полиси се издаваат на: 

1. подстандардните  апликанти 
   

2. лојалните апликанти 
   

3. стандардни апликанти 
   

4. група апликанти 
   

5. индивидуални апликанти  

 

Кога ќе се каже дека постои ризик, секогаш мора: 

1. со сигурност да се знае дека ќе настане загуба 
  

 

2. да има најмалку два можни исходa 
   

3. со сигурност да се знае дека нема да настане загуба 
   

4. да има најмалку три можни исходa 
   

5. со сигурност да се знае дека ќе се стекне добивка  

 

Дистрибуција на веројатноста претставува: 



1. Индексот на релативната застапеност на секој можен исход 
  

 

2. Индексот на релативната зачестеност на секој можен  исход 
   

3. Индексот на апсолутната зачестеност на секој можен исход 
   

4. Индексот на зачестеноста на одреден исход 
   

5. Индексот на релативната зависност на секој можен исход  

 

Цената наплатена за секоја единица на заштита или изложеност е: 

1. Премија 
  

 

2. Полиса 
   

3. Инвестиција 
   

4. Тарифа 
   

5. Трошок  

 

Во ситуации каде што постои можност за загуба, но исто така и за добивка, станува збор за: 

1. финансиски ризик 
  

 

2. шпекулативен ризик 
   

3. фундаментален ризик 
   

4. имотен ризик 
   

5. ризик од одговорност  

 

Апликацијата што содржи изјава на осигурениот претставува: 



1. основен извор на информации на преземачот на ризик 
  

 

2. извештај од комисијата 
   

3. извор на информации на истражните органи 
   

4. информација од агент или брокер 
   

5. дополнување на инспекцискиот извештај  

 

Проценетите тарифи се користат кога: 

1. тарифата се однесува на сите апликанти со одредени карактеристики 
  

 

2. не постојат веродостојни статистики или кога единиците на изложеност се толку различни што е невозможно да  
се оформи група  

3. се прави споредуање помеѓу позитивностите и негативностите на групата 
   

4. се зема предвид искуството од изминатите загуби 
   

5. постојат веродостојни статистики или кога единиците на изложеност се многу слични  

 

Бруто премијата е: 

1. оптоварување за покривање на оперативните трошоци 
  

 

2. крајната премија што ја плаќа осигурениот 
   

3. бруто-тарифа 
   

4. сооднос на очекувани загуби 
   

5. чиста тарифа  

 

Законот на големите броеви претставува основа за: 



1. минатото искуство на осигурителната компанија 
  

 

2. прецизноста на оперативните трошоци на осигурителната компанија 
   

3. прецизноста на продажбата на осигурителната компанија 
   

4. проценката на штетите на осигурителната компанија 
   

5. прецизноста на предвидувањата на осигурителната компанија  

 

Причина за штета е: 

1. ризикот 
  

 

2. хазардот 
   

3. стравот 
   

4. опасноста 
   

5. непријатноста  

 

Осигурителните компании наплатуваат премија врз основа на: 

1. направените прогнози за штетите 
  

 

2. пресметаните тарифи 
   

3. одределемиот ризикот 
   

4. продадените полисите 
   

5. проценетите штетите  

 

Неодреденоста и загубата се заеднички елементи на: 



1. Очекувањето 
  

 

2. Ризикот 
   

3. Приходот 
   

4. Инвестицијата 
   

5. Добивката  

 

Кога некој ќе изјави дека постои ризик во одредена ситуација, тоа значи дека: 

1. постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен 
   

2. постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен 
   

3. постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен 
   

4. постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен 
   

5. непостои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен  

 

Укажувањето на посакуваниот исход кој што е очекуван или на кој се надеваме ги зема предвид: 

1. Индивидуалната и вкупната изложеност на загуби  
 

2. Индивидуалната и вкупната изложеност на добивки 
   

3. Индивидуалната можност за загуба или добивка 
   

4. Вкупната можност за загуба или добивка 
   

5. Индивидуалната и вкупната изложеност на ризик  

 

Ризиците се класифицирани во следниве групи: 



1. финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и реални и шпекулативни  
ризици   

2. финансиски и нефинансиски, статистички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни  
ризици   

3. финансиски и нефинансиски, статички и динамички, основни и посебни, и чисти и шпекулативни ризици 
   

4. финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици 
   

5. парични и непарични, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици  

 

Постојат неколку начини за справување со ризикот, и тоа: 

1. издржување, пренесување, споделување или намалување 
   

2. избегнување, пренесување, споделување или намалување 
   

3. избегнување, задржување, пренесување, споделување или намалување 
   

4. избегнување, задржување, пренесување или намалување 
   

5. избегнување, задржување, пренесување или споделување  

 

Во одредување за исплата или оспорување на штетата, проценителот треба да ја следи процедура што се 
состои од следниве чекори: 

1. испитување на штетата, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата 
  

 

2. пријавување на штетата, обезбедување докази за штетата, плаќање на штетата 
   

3. докажување за штетата, обезбедување финансиски средства, плаќање на штетата 
   

4. пријавување на штетата, истрага, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата 
   

5. анализирање на штетата, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата  

 

Кога во одредена ситуација постои несигурност за крајниот резултат и постои можност тој да биде 
неповолен, станува збор за: 



1. Постоење опасност 
  

 

2. Постоење хазард 
   

3. Постоење ризик 
   

4. Постоење расход 
   

5. Постоење загуба  

 

Неодреденоста и загубата се заеднички елементи во дефиницијата за:  

1. Неизвестост 
  

 

2. Загуба 
   

3. Опасност 
   

4. Ризик 
   

5. Хазард  

 

Во одредена ситуација не постои ризик кога:  

1. Со сигурност може да ја определиме штетата 
 

2. Со сигурност знаеме дека ќе настане штета  
 

3. Со сигурност може да ја предвидеме штетата  
 

4. Со сигурност може да ја пресметаме штетата  
 

5. Со сигурност може да ја пренесеме штетата  

 

Неповолната девијација од посакуваниот исход, кој се очекува или на кој се надеваме претставува состојба 
во која:  



1. Не постои можност за ризик 
 

2. Постои можност за ризик  
 

3. Постои можност за загуба  
 

4. Не постои можност за загуба  
 

5. Постои можност за хазард  

 

Кога веројатноста за некој настан е помеѓу 0 и 1, тогаш:  

1. Ризикот не постои 
  

 

2. Ризикот е помал 
   

3. Ризикот не може да се избегне 
   

4. Ризикот е поголем 
   

5. Ризикот може да се избегне  

 

Друштвата за осигурување при пресметувањето на опсегот на грешка прават:  

1. Прогнози на штетите 
  

 

2. Пресметување на тарифите 
   

3. Наплатување на премијата 
   

4. Определување на ризикот 
   

5. Проценување на штетите  

 

Физичките својства што ја зголемуваат шансата за штета од различни опасности се:  



1. Физички ризици 
  

 

2. Физички опасности 
   

3. Физички загуби 
   

4. Физички субјекти 
   

5. Физички хазарди  

 

Моралниот хазард е пример за:  

1. Сериозност на загубите 
  

 

2. Синдром на длабок џеб 
   

3. Зачестеност на загубите 
   

4. Синдром на финансиска загуба 
   

5. Динамички ризик  

 

Ризиците што ги вклучуваат штетите што би настанале дури и да нема промени во економијата се:  

1. Нефинансиски ризици 
  

 

2. Шпекулативни ризици 
   

3. Имотни ризици 
   

4. Статички ризици 
   

5. Посебни ризици  

 

Индивидуалните настани се вклучени во:  



1. Личните ризици 
  

 

2. Статичките ризици 
   

3. Финансиските ризици 
   

4. Посебните ризици 
   

5. Шпекулативните ризици  

 

За справување со фундаменталните ризици повеќе одговорност има:  

1. Претпријатието 
  

 

2. Осигурителната компанија 
   

3. Поединецот 
   

4. Општеството 
   

5. Група поединци  

 

Ризикот кој доброволно се прифаќа поради неговата дводимензионална природа, која вклучува и можност 
за добивка е:  

1. чист ризик 
 

2. шпекулативен ризик  
 

3. посебен ризик  
 

4. фундаментален ризик  
 

5. финансиски ризик  

 

Свесно или несвесно може да биде:  



1. Задржувањето на ризикот 
  

 

2. Одбегнувањето со ризикот 
   

3. Одговорноста за штетата 
   

4. Веројатноста за ризикот 
   

5. Тарифирањето на ризикот  

 

Спречувањето на загубата и контрола се начини за:  

1. Намалување на ризикот 
  

 

2. Елиминирање на ризикот 
   

3. Контрола на ризикот 
   

4. Справување со ризикот 
   

5. Задржување на ризикот  

 

Осигурувањето ја намалува веројатноста за финансиска загуба на индивидуата, но:  

1. Не ја намалува материјалната загуба 
  

 

2. Не влијае врз веројатноста на случување 
   

3. Не ја елиминира сигурноста дека настанот ќе се случи 
   

4. Не ја намалува несигурноста дали настанот ќе се случи 
   

5. Не влијае врз фрекфенцијата на случување  

 

Полиси со додаден ризик се издаваат на:  



1. стандардни апликанти 
  

 

2. лојалните апликанти 
   

3. група апликанти 
   

4. индивидуални апликанти 
   

5. подстандардните апликанти  

 

За апликанти коишто имаат одредени заеднички карактеристики се применува:  

1. Проценета тарифа 
  

 

2. Индивидуална тарифа 
   

3. Споредбена тарифа 
   

4. Тарифа врз база на искуство 
   

5. Групна тарифа  

 

Имотните ризици вклучуваат два различни типа на загуба:  

1. Директна и индиректна 
 

2. Фундаментална и посебна 
   

3. Финансиска и чиста 
   

4. Нефинансиска и шпекулативна 
   

5. Одговорна и неодговорна  

 

Цената по единица на осигурување е:  



1. Осигурителна полиса 
  

 

2. Осигурителна загуба 
   

3. Осигурителна тарифа 
   

4. Осигурителна премија 
   

5. Осигурителна добивка  

 

Концентрацијата на вредностите што го прават просекот и големината на примерокот ја одредуваат:  

1. Големината на границите за грешка 
  

 

2. Големината на остварениот приход 
   

3. Големината на трошоците 
   

4. Големината на тарифите 
   

5. Големината на премијата  

 

Предмет на владина регулатива во осигурувањето се:  

1. Тарифите  
 

2. Полисите  
 

3. Премијата  
 

4. Трошоците  
 

5. Цените  

 

Предвидувањето на идните штети и идните трошоци, како и нивното распоредување меѓу различни групи 
на осигуреници претставува:  



1. Пресметка на премијата 
 

2. Пресметка на трошоците  
 

3. Пресметка на цените  
 

4. Пресметка на тарифите  
 

5. Пресметка на полисите  

 

Осигурениците без рестрикција во полисите за кои не се бараат повисоки тарифи претставуваат:  

1. Стандардни ризици 
  

 

2. Искуствени ризици 
   

3. Подстандардни ризици 
   

4. Споредбени ризици 
   

5. Рестриктивни ризици  

 

Селектирањето и класификацијата на изложеностите претставува процес на: 

1. Пресметка на тарифите 
 

2. Преземање ризик  
 

3. Проценка на трошоците  
 

4. Пресметка на премиите  
 

5. Предвидување на ризикот  

 

Лицето што ја проценува штетата, ја испитува одговорноста и висината на исплатата се нарекува:  

1. Превземач  
 



2. Актуар  
 

3. Брокер  
 

4. Застапник  
 

5. Проценувач  

 

Основен извор на информации на преземачот на ризик е:  

1. Услужниот записник 
 

2. Апликацијата  
 

3. Пријавата  
 

4. Договорот  
 

5. Полисата  

 

Индексот на релативната зачестеност на секој можен исход претставува:  

1. Дистрибуција на веројатноста 
 

2. Дисперзија  
 

3. Стандардна девијација  
 

4. Нормална дистрибуција  
 

5. Варијанса  

 

Актуарите ја прават прогнозата за:  

1. Големината на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават 
 

2. Структурата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават 
 

3. Бројот на загуби на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата 
 ја прават   



4. Сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават  
 

5. Бројот на загуби и сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат  
премијата ја прават 

 

 

Чистата премија претставува:  

1. делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во проценти  
 

2. делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во пари 
 

3. делот од премијата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во пари 
   

4. делот од премијата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во проценти  
 

5. делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од полисите кога е изразен во пари  

 

Фирмите за актуарски консалтинг вршат пресметување на тарифите за:  

1. големите осигурителни компании  
 

2. компании со кои имаат склучено договор  
 

3. помалите осигурителни компании  
 

4. други консалтинг компании  
 

5. странските осигурителни компании  

 



ПРАШАЊА ЗА ЗАСТАПНИЦИ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ (ТРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО) 

Побарувањата на осигурувачот од договорот за осигурување застаруваат: 

1. за пет години, сметаќи од првиот ден по истекот на календарската година во која настанало побарувањето 
 

2. за три  години 
 

3. за една година 
 

4. не застарува  
 

5. за две години  

 

Кривичните дела од областа на осигурувањето во македонското законодавство се предивдени со: 

1. Кривичниот законик и со Законот за супервизија во   осигурувањето 
 

2. Кривичниот законик и Законот за кривична постапка 
 

3. Законот за прекршоци и Кривичниот законик 
 

4. Законот за кривична постапка 
 

5. Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и со Законот за супервизија во осигурувањето  

 

Прекршоците од областа на осигурувањето во македонското законодавство се предивдени со: 

1. Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и со Законот за супервизија во  осигурувањето 
 

2. Кривичниот законик и со Законот за супервизија во осигурувањето 
 

3. Кривичниот законик и Законот за кривична постапка 
 

4. Законот за кривична постапка 
 

5. Законот за прекршоци и Кривичниот законик  

 

Најмалиот номинален износ на основната главина кога АД се основа сукцесивнопреку јавен повик за 
запишување на акции изнесува: 



1.  50 000 евра во денарска портиввредност 
  

 

2. 25 000 евра во денарска портиввредност 
 

3. 5 000 евра во денарска портиввредност 
 

4. 1 000 000 евра во денарска портиввредност 
 

5. 3 000 000 евра во денарска портиввредност  

 

Управувањето со АД може да биде организирано според: 

1.  едностепен систем или двостепен систем 
  

 

2. управител и одбор на директори 
   

3.  едностепен систем и надзорен одбор 
   

4.  двостепен систем и одбор на директори 
   

5.  претседател на управен одбор  

 

Членовите на управниот одбор кај АДги избира: 

1. надзорниот одбор 
  

 

2. собранието на акционери 
   

3. одборот на директори 
   

4. управителот 
   

5. министерот за економија  

 

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува: 



1.  обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
  

 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
   

3.  обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај 
   

4.  обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
   

5.  обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за преземање превентивни и репресивни мерки претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
  

 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
   

3.  обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
   

4.  обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
   

5.  обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Исплатата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на 
осигурениот предмет претставува обврска на 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
  

 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
   

3.  обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот  случај 
   

4.  обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
   

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 



Случаи во кои осигурувачот не може да се повикува на неточноста или нецелосноста на пријавата: 

1.  нема такви случаи 
  

 

2. 
 доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на  
осигурувањето неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот н а склучување на договорот на 
 осигурувачот му биле познати или не можеле да му останат непознати  

 

3. 

 доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на 
 осигурувањето неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот н а склучување на договорот на  
осигурувачот не му биле познати или не можеле да му бидат познати 
  

 

4. 

 доколку станува збор за определени околности кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил или 
 ги премолчил, а кои не биле значајни за оценка на ризикот, и кои во моментот на склучување на договорот  
на осигурувачот му биле познати или не можеле да му останат непознати 
  

 

5.  доколку станува збор за било какви околности кои не биле благовремено пријавени  

 

Паричниот износ што договарачот на осигурувањето врз основа на договорот за осигурување или врз 
основа на закон треба да му го плати на осигурувачот претставува: 

1.  награда која произлегува од правната природа на договорот за осигурување 
  

 

2.  премија на осигурувањето 
   

3.  исплата на штета 
   

4.  исплата на осигурена сума 
   

5. исплата на ДДВ  

 

Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало намалување на ризикот, 
договарачот на осигурувањето : 

1. има право да бара зголемување на премијата 
  

 

2. 
 има право да бара соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот кога за намалувањето го известил 
 осигурувањето 
  

 



3.  има право да бара враќање на премијата 
   

4.  има право да бара намалување на премијата од моментот на склучување на договорот за осигурување 
   

5. не настануваат никакви посебни права за договарачот на осигурувањето  

 

Кај АД состаноците ги свикува и со нив претседава и е одговорен за водењето на записникот од состаноците 
и за организацијата на други форми преку коишто управниото дбор работи и одлучува: 

1. Претседателот на управниот  одбор 
 

2. надворешно независно лице 
 

3. надзорен одбор 
 

4. контролор 
 

5. сметководител  

 

Ако претседателот на управниот одбор кај АД од кои било причини не е во можност да ја врши функцијата 
или ако е отсутен, со состаноците на управниот одбор претседава: 

1. член на управниот одбор именуван од надзорниот  одбор 
 

2. член од надзорниот одбор именуван од претседателот на управниот одбор 
 

3. член на управниот одбор именуван од претседателот на управниот одбор 
 

4. надворешно независно лице 
 

5. контролор  

 

Лицата кои вложуваат во акционерско друштво се: 

1. Содружници 
 

2. Акционери 
 

3. Комплементари 
 



4. Командитори 
 

5. вложувачи  

 

Акционерско друштво е: 

1. Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за 
 обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно со сиот свој имот. 

 

2. 

Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден 
 содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот свој имот, односно неограничено и солидарно 
 ако се најмалку два содружника-комплементар, а најмалку еден содружник одговара за обврските на  
друштвото само до износот на запишаниот влог во друштвото-командитор. 

 

3. Тргoвското друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во 
 однапред довороената основна главнина на друштвото.  

4. 

Трговското друштво чијашто основна главнина е разделена на акции и во коешто еден или повеќе содружници  
одговараат неограничено и солидарно за обврските на друштвото, со сиот свој имот – комплементари, и  
неколку содружници кои имаат својство на акционери и кои одговараат до износот на нивните влогови и 
 кои не одговараат за обврските на друштвото – командитори. 

 

5. Трговското друштво во кое акционерите учестувуваат со влогови во основната главнина којашто е поделена  
на  акции. 

 

 

Командитно друштво со акции е: 

1. Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за  
обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно со сиот свој имот. 

 

2. 

Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден  
содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот свој имот, односно неограничено и солидарно 
 ако се најмалку два содружника-комплементар, а најмалку еден содружник одговара за обврските на  
друштвото само до износот на запишаниот влог во друштвото- командитор. 

 

3. Тргoвското друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во 
 однапред довороената основна главнина на друштвото.  

4. 

Трговското друштво чијашто основна главнина е разделена на акции и во коешто еден или повеќе содружници 
 одговараат неограничено и солидарно за обврските на друштвото, со сиот свој имот – комплементари, и  
неколку содружници кои имаат својство на акционери и кои одговараат до износот на нивните влогови и кои  
не одговараат за обврските на друштвото – командитори. 

 

5. Трговското друштво во кое акционерите учестувуваат со влогови во основната главнина којашто е поделена  
на акции. 

 

 

При управување со АД ако се јави борд на директори станува збор за: 



1. двостепениот систем на управување 
 

2. едностепен систем на  управување 
 

3. формално управување 
 

4. неформално управување 
 

5. надворешно управување  

 

Двострано обврзувачкиот карактер на договорот за осигурување значи дека : 

1. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат права и обврски за двете договорни  страни 
 

2. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат исклучително само обврски за двете договорни  
страни, без никакви права  

3. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат исклучително само права за двете договорни страни,  
без никакви обврски  

4. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат финансиски обрвски на договарачот на осигурување 
 

5. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат финансиски обрвски на трети лица  

 

Осигурената ствар или осигуреното лице претставува 

1.  предмет на осигурувањето 
 

2. Предмет на договорот за  осигурување 
 

3. предмет на обврските на осигурителната компанија 
 

4. предмет на обврските на договарачот на осигурувањето 
 

5. предмет на правата на договорните страни  

 

Начинот на прифаќање на понудата за склучување на договорот за осигурување може да биде: 

1. типско 
 

2. изречно или  премолчано 
 



3. консензуално 
 

4. неформално 
 

5. формално  

 

За изречно прифаќање на понудата станува збор кога: 

1. Кога осигурувачот во определен временски период не ја одбие понудата на договарачот на осигурувањето. 
 

2. Кога осигурувачот писмено или на кој било друг вообичаен начин ќе го извести понудувачот (договорачот на  
осигурувањето) дека ја прифаќа понудата за склучување на договор за  осигурување  

3. Кога осигурувачот во определен временски период преку е маил извести дека ја прифаќа понудата за  
склучување на договорот  

4. Каога осигурувачот во определен временски период преку телеграма извести дека ја прифаќа понудата 
 за склучување на договорот  

5. Кога договарачот на осигурување не известува дека ја прифаќа понудата за склучување на договорот  

 

За премолчано прифаќање на понудата станува збор кога : 

1. Кога осигурувачот во определен временски период не ја одбие понудата на договарачот на  осигурувањето. 
 

2. Кога осигурувачот писмено или на кој било друг вообичаен начин ќе го извести понудувачот (договорачот на 
 осигурувањето) дека ја прифаќа понудата за склучување на договор за осигурување  

3. Кога осигурувачот во определен временски период преку е маил извести дека ја прифаќа понудата за  
склучување на договорот  

4. Кога осигурувачот во определен временски период преку телеграма извести дека ја прифаќа понудата за  
склучување на договорот  

5. Кога договарачот на осигурување не известува дека ја прифаќа понудата за склучување на договорот  

 

По барање од договарачот на осигурувањето на живот склучено за целиот живот на осигуреникот, 
осигурувачот може да му исплати однапред дел од осигурената сума до висина на откупната вредност на 
полисата што договарачот на осигурувањето може да го врати подоцна и при тоа договорот за осигурување: 

1. Продолжува да трае но се зголемува премијата на осигурување 
 

2. Договорот за осигурување продолжува и натаму да  трае 
 



3. Раскинување на договорот 
 

4. Продолжува да трае но се намалува премијата на осигурување 
 

5. исплата на штетата  

 

На примениот аванс договарачот на осигурувањето е должен да плаќа определена камата и при тоа 
доколку тој задоцни со плаќањето на стасаната камата ќе се постапи на следниот начин: 

1. ќе се преуредат правата и обврските на договорните страни 
 

2. ќе се постапи како да барал  откуп 
 

3. Договорот за осигурување продолжува и натаму да важи 
 

4. следува зголемувањe на премијата на оигурување 
 

5. следува барање за исплата на штетата  

 

За надомест на осигурената сума кога ќе настане осигурениот случај важни се следните елементи: 

1. проценетата вредност на осигурената ствар 
 

2. висината на осигурената сума и последиците на несреќниот  случај 
 

3. висината на осигурената ствар и последиците од несреќниот случај 
 

4. висината на осигурената сума и барањето на корисникот на осигурувањето 
 

5. висината на откупната вредност на осигурувањето, од осигурената сума и од вредноста на осигурената ствар  

 

Правото на осигурувачот да бара поништување на договорот за осигурување по основ на намерна неточна 
пријава или премолчување на околности значајни за ризикот кај осигурувањето на имот може да го оствари 

1. само пред настанување на осигурениот случај 
 

2. во рок од 3 месеци од денот на дознавањето на неточноста на пријавата или за премолчувањето на околностите, 
во кој рок треба да го извести договарачот на осигурувањето дека ќе го користи тоа  право  

3. во рок од 3 месеци од денот на дознавањето на неточноста на пријавата или за премолчувањето на околностите, но при тоа не треба да го 
извести договарачот на осигурувањето дека ќе го користи тоа право  



4. во рок од 3 години од денот на дознавањето на неточноста на пријавата или за премолчувањето на околностите, но при тоа не треба да го 
извести договарачот на осигурувањето дека ќе го користи тоа право  

5. се додека не настапи апсолутна застареност на договорот за осигурување  

 

Во практика може да се случи , по склучен договор во кој намерно не се пријавени или се премолчани битни 
околности кај осигурување на имот, да настанал осигурениот случај и осигурувачот да го исплатил 
надоместот на настанатата штета. Во тој случај осигурувачот: 

1. треба да изврши дополнителна исплата на штета 
 

2. има право да бара враќање на платеното по тој  основ 
 

3. нема право да бара враќање на платеното по тој основ 
 

4. има право да бара враќање на дел од платеното по тој основ 
 

5. има право да бара исплата на надомест на штетата што ја претрпил поради намерната неточна пријава  

 

Во случај кога ненамерната неточна или нецелосна пријава е откриена пред настапувањето на осигурениот 
случај, осигурувачот има право: 

1. во било кое време да го раскине договорот 
 

2. во рок од 1 месец од дознавањето на неточноста или нецелосноста на пријавата да изјави дека го раскинува  
договорот или да предложи зголемување на  премијата  

3. во рок од 1 месец од дознавањето на неточноста или нецелосноста на пријавата да изјави дека го раскинува 
договорот или да предложи намалување на премијата  

4. во рок од 1 месец задолжително доаѓа до зголемување на премијата 
 

5. не може да настанат никакви промени по однос на договорот за осигурување  

 

Во случај на намерна неточна или нецелосна пријава ако договорот за осигурување биде раскинат, а 
премијата на осигурувањето е платена за целиот период на осигурувањето , или и за период и по 
раскинувањето , осигурувачот: 

1. е должен да ја врати целата премија 
 

2. е должен да го врати делот од премијата што отпаѓа на вемето до крајот на периодот на осигурувањето 
 

3. е должен да врати само 20% од премијата што отпаѓа на вемето до крајот на периодот на осигурувањето 
 



4. е должен да врати само 10% од премијата што отпаѓа на вемето до крајот на периодот на осигурувањето 
 

5. не е должен на никакви враќања на премијата  

 

Договарачот на осигурувањето има право да бара соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот 
кога за намалувањето го известил осигурувањето: 

1. Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало зголемување на ризикот 
 

2. Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување не настанале промени во однос на ризикот 
 

3. Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало намалување на  ризикот 
 

4. Во секој случај кога тој смета дека тоа треба да го направи 
 

5. Нема такво право  

 

Должноста за спречување на осигурениот случај и спасување на осигурената ствар при настанувањ на 
осигурениот случај е: 

1. на вработените во осигурителната компанија 
 

2.  На осигуреникот 
 

3. На осигурувачот 
 

4. На секое лице кое на било каков начин ќе дознае за тоа 
 

5. На припадниците на МВР  

 

Обврската за известуваење за настанување на осигурениот случај е на: 

1. на вработените во осигурителната компанија 
 

2. На осигуреникот 
 

3. На осигурувачот 
 

4. На секое лице кое на било каков начин ќе дознае за тоа 
 

5. На припадниците на МВР  



 

Измамите за осигурениот случај и измамите значајни за оцена на ризикот претставуваат: 

1. измами за премијата на осигурување и осигурениот случај 
 

2. измами во текот на траење на осигурувањето и при барање на надомест на штета 
 

3. измами за проценка на штетата 
 

4. Измами при склучувањето на договорот за  осигурување 
 

5. несоодветно однесување на осигурувачот  

 

Должноста за пријавување на околностите значајни за оценка на ризикот е на: 

1. на вработените во осигурителната компанија 
 

2. На осигуреникот 
 

3. На осигурувачот 
 

4. На секое лице кое на било каков начин ќе дознае за тоа 
 

5. На припадниците на МВР  

 

Обврската да издаде исправа на осигурувањето е на: 

1. на договарачот на осигурувањето 
 

2. На осигурувачот 
 

3. На осигуреникот 
 

4. На секое лице кое предизвикало штета 
 

5. на претставници на министерството за финансии  

 

Доставувањето на барање за надомест на штета врз лажни докази претставува: 

1. измама во барањето за надомест на  штета 
 



2. измама за промена на околностите значајни за оценка на ризикот 
 

3. несовесно однесување на осигурувачот 
 

4. поднесување неточна пријава за староста на осигуреникот 
 

5. неизвестување на промена на професијата  

 

Трговското друштво стекнува својство на правно лице со: 

1. уписот во централниот  регистар 
 

2. уписот во матична книга 
 

3. заведувањето во Управата за јавни приходи 
 

4. заведувањето во секторот за економија 
 

5. заведување во Националната класификација на дејности  

 

Како трговец поединец може да се запише во централниот регистар секое: 

1. Правно способно физичко лице 
 

2.  
Правно лице со седиште во Република Македонија  

3. Деликтно способно физичко лице 
 

4. Секое правно лице 
 

5. Деловно способно физичко лице  

 

Обврска на осигурувачот по настанување на осигурниот случај е: 

1. Исплата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на 
 осигурениот предмет 

 

2. Обврска да издаде исправа на осигурувањето 
 

3. Обврска за создавање и одржување на резерва на осигурувањето 
 



4. Обврска за преземање превентивни и репресивни мерки 
 

5. Обврска за исплата на аванс кај осигурувањето на живот  

 

Обичните акции се акции кои има даваат на нивните сопственици: 

1. Право на глас во собранието на друштвото 
 

2. Право на првенство при исплата на дивиденда 
 

3. Право на првенство при исплата од ликвидационата маса 
 

4. Право на првенство при исплата од стечајната маса 
 

5. Право на исплата на аванс  

 

Како предмет на осигурувањето секогаш се јавува: 

1. Заштита од штетен настан кој се случил 
 

2. Било која ствар 
 

3. Осигурената ствар или осигуреното лице 
 

4. Заштита од настанување на иден, неизвесен, штетен настан 
 

5. Заштита од настанување на настан кој е определен од осигурувачот  

 

Секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување на 
лукративна цел се смета: 

1. Трговец поединец 
 

2.  Трговец 
 

3. Трговско друштво 
 

4. Акционерско друштво 
 

5. ДОО  

 



Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува: 

1.  основната главнина 
  

 

2. Удел 
 

3. Акции 
 

4. Стечајна маса 
 

5. Ликвидаиона маса  

 

Минималниот законски номинален износ на основната главина кога АД се основа сукцесивно изнесува: 

1.  50 000 евра во денарска портиввредност 
 

2. 25 000 евра во денарска портиввредност 
 

3. 5 000 евра во денарска портиввредност 
 

4. 1 000 000 евра во денарска портиввредност 
 

5. 3 000 000 евра во денарска портиввредност  

 

Управувањето со АД може да биде организирано според: 

1. Системот кој што се утврдува од страна на основачите 
 

2.  Едностепен систем или двостепен систем 
 

3. едностепен систем и надзорен одбор 
 

4. двостепен систем и одбор на директори 
 

5. претседател на управен одбор  

 

Членовите на управниот одбор кај АД ги избира: 

1. собранието на акционери 
 



2. надзорниот  одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Членовите на одборот на директори кај АД ги избира: 

1.  собранието на акционери 
 

2. надзорниот одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Членовите на надзорниот одбор кај АД ги избира: 

1.  собранието на акционери 
 

2. надзорниот одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја 
посебна форма ја изразува неговата: 

1.  нефорамлна природа 
 

2. алеаторна природа 
 

3. сукцесивна природа 
 



4. товарна природа 
 

5. атхезиона природа  

 

Алеаторноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1. Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од  
настапувањето на соодветна идна неизвесна околност 

 

2. Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е 
 утврдено  

3. договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период 
 

4. договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност 
 

5. договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обрвските  

 

Атхезионоста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1.  е договор на кој едната страна им пристапува на понудените услови на другата страна и истите ги прифаќа 
 или не ги прифаќа 

 

2. е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување  
зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност  

3. е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување  
однапрад е утврдено  

4. е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски  
период  

5. е договор кај кој договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност  

 

Сукцесивноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1.  Договорните страни кај договорот за осигурување своите обврски ги исполнуваат во тек на траење на  
определен временски период 

 

2. договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност 
 

3. договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обрвските 
 



4. остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од  
настапувањето на соодветна идна неизвесна околност  

5. остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапрад е 
 утврдено 

 

 

Договорот за осигурување е склучен во местото во кое: 

1. понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил  понудата 
 

2. понудениот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата 
 

3. во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот 
 

4. во местото во кое ќе го наведи осигурителната компанија 
 

5. местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД  

 

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува: 

1.  обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за прифаќање на понудата за задолжително осигурување претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за  осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на осигуруениот случај  во време на траење на договорот за осигурување  

 



Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за преземање превентивни и репресивни мерки претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за  осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на откупната вредност на полисата кај осигурувањето на живот, пред настанување на 
осигурениот случај претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на аванс кај осигурувањето на живот претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 



2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за  осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Исплатата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на 
осигурениот предмет претставува обврска на 

1.  обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот  случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на надомест на осигурувањето, договорената сума или да стори нешто друго 
претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3.  обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

Разликата меѓу откупот и авансот кај осигурувањето на живот е: 

1.  со откупот договорот за осигурување престанува, а со давањето на авансот договорот за осигурување 
 продолжува и понатаму да трае  

 

2. со откупот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае, а со давањето на авансот договорот за  
осигурување престанува  

3. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување 
 продолжува и понатаму да трае само ако така се договорат странките  



4. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето 
 на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае  

5. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето 
 на авансот договорот за осигурување престанува 

 

 

Кога ќе настане осигурениот случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е 
должен да постапи на следниот начин: 

1. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога тоа го   
дознал 

 

2. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај само ако така било назначено во договорот за  
осигурување  

3. нема обврска да го извести осигурувачот за настапувањето на осигурениот случај 
 

4. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 7 дена од кога тоа го  
дознал  

5. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од10 дена од кога тоа го 
 дознал само ако истото било назначено во договорот за осигурување 

 

 

Измамите во текот на траењето на осигурувањето се состојат во: 

1.  неизвестување за промена на професијата 
 

2. неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот 
 

3. доставување барање за надомест на штета врз лажни докази 
 

4. лажно прикажување на фактичката состојба 
 

5. осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е.  

 

Паричниот износ што договарачот на осигурувањето врз основа на договорот за осигурување или врз 
основа на закон треба да му го плати на осигурувачот претставува: 

1.  премија на осигурувањето 
 

2. исплата на штета 
 

3. исплата на осигурена сума 
 



4. исплата на ДДВ 
 

5. награда која произлегува од правната природа на договорот за осигурување  

 

Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало намалување на ризикот, 
договарачот на осигурувањето : 

1. има право да бара зголемување на премијата 
 

2. има право да бара соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот кога за намалувањето го известил 
 осигурувањето  

3. има право да бара враќање на премијата 
 

4. има право да бара намалување на премијата од моментот на склучување на договорот за осигурување 
 

5. не настануваат никакви посебни права за договарачот на осигурувањето  

 

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето е на: 

1. на договарачот на осигурувањето 
 

2. На  осигурувачот 
 

3. На осигуреникот 
 

4. На секое лице кое предизвикало штета 
 

5. на Министерството за финансии  

 

Секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување на 
лукративна цел се смета: 

1. Трговец поединец 
 

2.  Трговец 
 

3. Трговско друштво 
 

4. Акционерско друштво 
 

5. ДОО  



 

Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува: 

1.  основната главнина 
 

2. Удел 
 

3. Акции 
 

4. Стечајна маса 
 

5. Ликвидаиона маса  

 

Минималниот законски номинален износ на основната главина кога АД се основа сукцесивно изнесува: 

1.  50 000 евра во денарска портиввредност 
 

2. 25 000 евра во денарска портиввредност 
 

3. 5 000 евра во денарска портиввредност 
 

4. 1 000 000 евра во денарска портиввредност 
 

5. 3 000 000 евра во денарска портиввредност  

 

Управувањето со АД може да биде организирано според: 

1. Системот кој што се утврдува од страна на основачите 
 

2. Едностепен систем или двостепен  систем 
 

3. едностепен систем и надзорен одбор 
 

4. двостепен систем и одбор на директори 
 

5. претседател на управен одбор  

 

Членовите на управниот одбор кај АД ги избира: 

1. собранието на акционери 
 



2. надзорниот  одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Членовите на одборот на директори кај АДги избира: 

1. собранието  на акционери 
 

2. надзорниот одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Членовите на надзорниот одбор кај АД ги избира: 

1.  собранието на акционери 
 

2. надзорниот одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја 
посебна форма ја изразува неговата: 

1.  нефорамлна природа 
 

2. алеаторна природа 
 

3. сукцесивна природа 
 



4. товарна природа 
 

5. атхезиона природа  

 

Алеаторноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1.  Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од 
 настапувањето на соодветна идна неизвесна околност 

 

2. Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапрад е 
 утврдено  

3. договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период 
 

4. договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност 
 

5. договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обрвските  

 

Атхезионоста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1. е договор на кој едната страна им пристапува на понудените услови на другата страна и истите ги прифаќа или  
не ги  прифаќа 

 

2. е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување  
зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност  

3. е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување  
однапрад е утврдено  

4. е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски  
период  

5. е договор кај кој договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност  

 

Сукцесивноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1. Договорните страни кај договорот за осигурување своите обврски ги исполнуваат во тек на траење на определен 
 временски  период 

 

2. договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност 
 

3. договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обрвските 
 



4. остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од  
настапувањето на соодветна идна неизвесна околност  

5. остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапрад е  
утврдено 

 

Договорот за осигурување е склучен во местото во кое: 

1. понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил  понудата 
 

2. понудениот немал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата 
 

3. во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот 
 

4. во местото во кое ќе го наведи осигурителната компанија 
 

5. местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД  

 

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува: 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Разликата меѓу откупот и авансот кај осигурувањето на живот е: 

1.  со откупот договорот за осигурување престанува, а со давањето на авансот договорот за осигурување 
 продолжува и понатаму да трае 

 

2. со откупот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае, а со давањето на авансот договорот за 
 осигурување престанува  

3. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување  
продолжува и понатаму да трае само ако така се договорат странките  

4. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето  
на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае  



5. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето  
на авансот договорот за осигурување престанува 

 

 

Измамите во текот на траењето на осигурувањето се состојат во: 

1.  неизвестување за промена на професијата 
 

2. неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот 
 

3. доставување барање за надомест на штета врз лажни докази 
 

4. лажно прикажување на фактичката состојба 
 

5. осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е.  

 


