
„ЈУНИТ ЛИНКД“ осигурување на 
живот



Што е Јунит Линкд осигурување на живот?

“Јунит Линкд“ е интернационален термин, глобално прифатен и користен за 
осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога 
осигуреникот го презема инвестицискиот ризик во однос на промена на 
вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на 
инвестициските фондови. 

Производот „Јунит Линкд“ значи дека вредноста на вложените средства 
директно зависи од берзанските цени на уделите на инвестициските 
фондови во кои се вложуваат тие средства.

Вложувањето во јунит линкд осигурување нуди принос повисок од камата, но не 
може да го исклучи ризикот од загуба што вие како осигуреник го превемате при 
вложувањето во удели на инвестициски фондови.



Што е Јунит Линкд осигурување на живот?
При објавување на реклами за Јунит Линкд, 

Друштвото мора да прикаже целосен, точен 
и вистинит опис на производот и 
поврзаните ризици со него, 

мора да објави целосни, јасни, 
недвосмислени податоци и информации за 
да не се доведуваат во заблуда осигурениците,

да обезбеди сигурност дека содржината и 
формата на рекламата не ја искривува, 
прикрива ниту го намалува значењето на која 
било изјава, предупредување, или други 
факти содржани во Документот со клучни 
информации и во општите и посебните услови 
за осигурување на Јунит Линкд.





Што треба да знаете пред да купите Јунит 
Линкд осигурување?

За УПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА - најголемиот дел од уплатените средства се 
вложуваат во удели на инвестициски фондови кои сте ги одбрале вие кога сте 
го склучиле договорот за осигурување а истите се регистрирани во Регистар кој го 
води Комисијата за хартии од вредност. Вие како осигуреник го превземате 
ризикот од вложувањето затоа што дел од вашите  средства се вложуваат во 
финансиски инструменти кои зависат од берзански цени. За секој осигуреник, 
друштвото за осигурување води посебен регистар во кој се евидентираат 
вложувањата во удели.

Друштвото е должно да обезбеди дневни податоци за вредноста на уделите
кои се составен дел на Јунит Линкд кои ќе ги објавува на својата интернет страна 
или ќе понуди линк до официјалните извори на податоци кои имаат обврска да 
известуваат.



Компоненти на ПРЕМИЈАТА што ја плаќа 
осигуреникот за Јунит Линкд 
Компонентите на ПРЕМИЈАТА за осигурување на живот што ја плаќа осигуреникот за 
Јунит Линкд се состои од:

Премија за осигурување – е дел од премијата наменет за осигурително покритие во случај 
на смрт и/или доживување на осигуреникот за што друштвото формира резерва 
(математичка резерва),

Премија за вложување – е дел од премијата наменет за купување удели во инвестициски 
фонд за што друштвото формира посебна резерва,

Трошоци за спроведување на осигурувањето – дел од премијата кој се однесува на 
покривање на трошоци за стекнување, административни трошоци, влезни трошоци,  
излезни трошоци во случај на откуп на осигурувањето, износи на даноци, такси и други 
трошоци кои може да настанат.

Доколку постои одредена условеност за некоја од компонентите кои ја сочинуваат 
премијата за осигурување потребно е Друштвото да даде објаснување со сите 
познати елементи пред склучувањето на договорот. 



ДОКУМЕНТ СО КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ
Документот со клучни информации има за цел да му помогне на осигуреникот во разбирање на 
производот, ризиците, трошоците, можните добивки и загуби од јунит линкд осигурувањето  и во 
споредување со други производи.

Документот со клучни информации треба да е јасен, едноставен за читање со големина на букви кои 
овозможуваат читање и кој овозможува лесно разбирање на информациите.

Документот треба да ги содржи следните елементи:

Општи податоци

Кои се клучните карактеристики на производот?

Кои се ризиците и очекувањата од производот?

Кои се последиците во случај друштвото да не може да изврши исплата?

Кои и колкави се трошоците поврзани со производот?

Опции за предвремено прекинување на договорот и последите;

Информации за поднесување претставки;

Останати релевантни информации.



Друштвото, осигурителниот брокер или застапникот
во осигурување, е должно на осигуреникот, пред
склучување на договор за Јунит Линкд да му
предаде или да му достави (со препорачана
поштенска пратка или преку електронска пошта) 
Документ со Клучни Информации при што е 
должно да обезбеди потврда за прием од страна на
осигуреникот. 

ДОКУМЕНТОТ не претставува промотивен
материјал, истиот е преддоговорна информација
и треба да биде точен, вистинит, недвосмислен
и усогласен со УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ и 
Понудата за осигурување. Друштвото е одговорно 
за точноста и потполноста на информациите 
содржани во Документот со клучни информации 
како и за информациите кои се објавуваат за 
рекламна промоција за Јунит Линкд. 

Што е ДОКУМЕНТ СО КЛУЧНИ 
ИНФОРМАЦИИ



Што мора да ве информира продавачот на 
Јунит Линкд осигурување на живот?

➡️ Друштвото пред продажбата мора да ви покаже скала на ризик на која е означено
нивото на ризик што вие како осигуреник го превземате при вложувањето и табела со
просечен месечен принос.

Ризикот е означен на скала од 1 до 7 при што со 1 е најнизок ризикот од вложување, а 
со 7 највисок, 

Друштвото треба да ви даде на увид табела со просечен месечен принос од вашето 
вложување за 12,24 и 72 месеци:

➡️ Друштвото треба да даде краток опис на ризикот на осигурителниот производ и 
очекувањата за принос и привилегии, со напомена дека ефектот на ризикот може да
биде значитено повисок доколку производот не е чуван до препорачаниот период за
чување,

➡️ Друштвото треба да укаже за максимална можна загуба, како и информација дека
инвестицијата може да биде изгубена доколку не е заштитена делумно или целосно со
гарантен фонд или доколку друштвото не е во состојба да ја исплати,

➡️Друштвото што го продава „Јунит Линкд“мора да ви каже дали вложувањата се во
денари или странска валута,

➡️Друштвото треба да ви ги прикаже сите еднократни, периодични, повторливи, 
повремени и непредвидени, но можни трошоци кои треба да ги платите за
вложувањето во „јунит линкд“ осигурување живот:



➡️Информации за поднесување на претставки и 
приговори

Друштвото треба да ви даде информација за начин на 
поднесување на претставка/приговор за осигурителниот 
производ или за однесување на друштвото/лицето кое 
советува или го продава производот Јунит Линкд како и 
линк до својата интернет страна за поднесување на 
претставка и точна поштенска адреса. Друштвото треба да ви 
даде информација и за постапката за поднесување 
претставка до Агенцијата за супервизија на осигурување.   

➡️Останати релевантни информации

Друштвото треба да ги наведе сите достапни документи со 
дополнителни информации како и информација дали овие 
документи се достапни врз основа на правна обврска или 
само на барање на инвеститорот.

➡️ Друштвото треба да ви ги даде ОПШТИТЕ и ПОСЕБНИТЕ 
услови за осигурување при склучување на договори за 
осигурување на живот во врска со удели во инвестициски 
фондови (Јунит Линкд)



Редовно известување на осигуреникот
Друштвото е должно до осигуреникот да достави годишен извештај за осигурителниот 
производ, Јунит Линкд најдоцна во рок од 30 дена од завршување на деловната година. 

ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ги содржи следните податоци:

Сите уплати по основ на премија за осигурување и распределба на премијата на: премија за 
осигурување, премија за вложување и трошоци за спроведување на осигурувањето;

Износот на инвестициското портфолио на почеток на деловната година заедно со број на 
удели и цена, 

Промени што настанале во деловната година во инвестициското портфолио (број на удели, 
цена и дата на промена и опис на трансакција (пр. уплата/исплата поради покривање на 
трошоци, плаќање на премија и др.) и

Износ на инвестициското портфолио на крај на деловната година со број на удели и цена. 



Предности наспроти 
Слабости на Јунит Линкд 
осигурување

ПРЕДНОСТИ vs.  РИЗИЦИ

Вложувањето во удели нуди реален 
потенцијал за поголем принос од 
вложување во девизи и првокласни 
обврзници, но со себе носи и ризик 
од загуба на  дел од вложениете 
средства

➡️ Вам ви припаѓа приносот 
(добивката) што тоа вложување 
може да го оствари и во зависност 
од берзанските цени на уделите

➡️Но, не може да се исклучи 
ризикот дека вредноста на вашето 
вложување во иднина може да 
биде и пониска од уплатените 
средства. Затоа што вредноста на 
вложувањето во удели зависи од 
цените на берзите



Агенцијата за супервизија на осигурување 
(АСО) е независно регулаторно тело кое го 
регулира пазарот на осигурување, врши 
надзор над работата на осигурителните 
субјекти и придонесува за финансиска 
едукација и вклученост на населението



Заштита на правата на
осигурениците

Претставка до Агенцијата за супервизија на осигурување се 
поднесува со цел заштита и остварување на правата и 
интересите на осигурениците, корисниците на осигурување 
и трети оштетени лица.

! Претставка може да се поднесе за работата на друштвата 
за осигурување, друштвата за реосигурување, осигурително 
брокерските друштва, друштвата за застапување во 
осигурување и Националното биро за осигурување 
(осигурителни субјекти);

Доколку осигурениците неможат да ги остварат своите 
права од договорот за осигурување (полиса) или нивните 
права се загрозени со активност од страна на осигурителните 
субјекти потребно е прво писмено да се обратат до нив. 
Доколку не се задоволни од одговорот  или Субјектот не ги 
известил во рокот од 30 дена тогаш имаат право да 
поднесат претставка до АСО.



Претставката може да се поднесе:

Во писмена форма (директно во АСО или 
преку пошта) 

Во електронска форма, на адреса 
pretstavki@aso.mk или директно преку 
едукативниот портал 
https://edukacija.aso.mk/%d0%bf%d0%be%d
0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b8-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1
%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0/

◦ Лично во АСО, со изготвување на записник

mailto:pretstavki@aso.mk
https://edukacija.aso.mk/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0/


Ви благодариме за читањето!
Тимот на АСО

Не заборавајте да ги следите профилите на АСО на социјалните мрежи


