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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И
РАЗВОЈ НА FINTECH ВО
ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР
Дигитализацијата значително го менува
начинот на којшто луѓето управуваат со
своите финансии, како луѓето трошат,
штедат, купуваат и продаваат и како тие го
развиваат своето финансиско однесување.
Мобилното банкарство на пример може
да овозможи луѓето со ниски приходи да
имаат поголема контрола и помалку стрес
за своите пари. Но, според истражувањата
дигитализацијата може да претставува ризик
за потрошувачите, особено за жените и
возрасните кои немаат суштински дигитални
вештини потребни за секојдневниот живот.

http://www.facebook.com/
MAPAS.MK

“Околу 90% од компаниите и институциите во
МКД се свесни за придобивките коишто ги носи
дигитализацијата на финансиските услуги“
“Над 70% од компаниите инвестираат во
дигитална трансформација. Финтек-секторот
сè побрзо се шири во индустријата на плаќања,
којашто бара нови начини за намалување на
трошоците, за зголемување на безбедноста и за
подобро искуство на клиентите“

Недостатокот на дигитални вештини може
да доведе и до големи финансиски штети (на
пример измами, проблематични долгови преку
онлајн кредит и коцкање), па градење вештини
за безбедност е од суштинско значење.

Дигиталните
финансии
можат
да
претставуваат начин за поголемо вклучување
во формалната економија преку пристап
и користење на формални финансиски
трансакции, наместо плаќања во готовина.

За посигурни пензионерски денови

НОВАТА ВЕБ СТРАНИЦА НА МАПАС ПОВЕЌЕ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

https://mapas.mk/

4. Можност за електронско поднесување
на писмена изјава за продолжување на
членството во задолжителен пензиски
фонд, за осигуреник кој навршил стаж
на осигурување со зголемено траење
којшто овозможува намалување на
старосната граница за остварување
право на старосна пензија за најмалку
една година.

1. Онлајн проверка на осигуреник во
кој задолжителен пензиски фонд е член

https://mapas.mk/benificiran-staz/

5. Порта за иновации којашто им
овозможува на Финтек компаниите да
https://mapas.mk/proverka-i-raspredelba-na-osigurenik/
остварат комуникација со МАПАС со
2. Брз пристап до информации за цел развој на иновации во областа на
бројот на членови и за вредноста на капитално финансираното пензиско
нето средствата на пензиските фондови осигурување
во „реално време“
3. Брз пристап до податоци за агентите
на пензиските друштва
6. Можност за онлајн оценка и пријава
на неправилност во работењето на
МАПАС од страна на корисниците

https://mapas.mk/agenti/kontaktiraj-agent-na-penziskodrushtvo/

За посигурни пензионерски денови

https://mapas.mk/prijavi-nepravilnost-do-mapas/

НОВОСТИ
ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ
ВО 2021 ГОДИНА НАДМИНАА 100
МИЛЈАРДИ ДЕНАРИ
Во текот на 2021 година, вкупните средства на
задолжителните пензиски фондови надминаа
100 милијарди денари и на крајот на 2021 година
достигнаа 105,66 милијарди денари, односно
пораснаа за 21% во однос на 2020 година.
Додека пак, вкупните средства на доброволните
пензиски фондови забележаа поголем раст во
однос на вкупните средства на задолжителните
пензиски фондови, односно пораснаа за 25%
и достигнаа 2,9 милијарди денари. Со тоа,
вкупните средства на пензиските фондови во
вториот и третиот столб достигнаа околу 15% од
бруто-домашниот производ за 2021 година. Ова
се забележува во Извештајот за состојбите во
капитално финансираното пензиско осигурување
во 2021 година, што го изготвува Агенцијата
за супервизија на капитално финансираното
пензиско осигурување – МАПАС.

АКТИВНОСТИ ЗАШТИТА И ПОДОБРУВАЊЕ
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Со рамки на активностите за заштита и
подобрување на животната средина и со
цел подигнување на свеста кај граѓаните,
вработените од МАПАС ја чистеа локацијата
Проевце – Куманово. Активноста се спроведе
во околина на изворот на природна кисела вода.
Со ова се потврдува дека МАПАС продолжува
со активности коишто се одвиваат најмалку два
пати годишно, со цел заштита и подобрување на
животната средина.

МАПАС ИЗДАДЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ЧЕТВРТО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

https://mapas.mk/wp-content/uploads/2022/06/izveshtaj-kfpo_2021_web.pdf

Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано
пензиско
осигурување
–
МАПАС на ден 31.5.2022 година издаде
дозвола број 04 за основање на друштво за
управување со доброволни пензиски фондови
на Друштво за управување со отворени и
затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД
МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ.

Имате прашања или поплаки?
Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
(МАПАС)
Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: (02) 3224 229

https://mapas.mk/

