Асоцијација на финансиски друштва
на Северна Македонија

За нас
Асоцијацијата на Финансиски Друштва на Северна
Македонија (АФД), ги обединува компаниите за
финансиска технологија, исто така позната како
FinTech, и други организации кои работат надвор од
банкарскиот сектор, давајќи финансиски услуги на
жителите на Северна Македонија.
Мисија на Асоцијацијата e да се создаде одговорна
пракса, со цел долгорочна соработка и позитивна
оценка од страна на потрошувачите и институциите
за регулирање на пазарот, истовремено објаснувајќи
ги на пошироката јавност различните можности што
може да ги обезбедат финансиските друштва кои
користат FinTech за развој на поединци и на
општеството како целина.
Една од основните заложби на Асоцијацијата e да
обезбеди сигурни, општествено одговорни и
одржливи практики за кредитирање, како и
стандарди за квалитет на финансиските услуги во
индустријата.
Асоцијацијата претставува небанкарски финансиски
институции, кои издаваат потрошувачки кредити.

Членови на АФД

Цели и задачи
Асоцијацијата е формирана со цел да го надгледува секторот за финансиски друштва и да го промовира
неговиот развој. За да ги постигне овие цели, Асоцијацијата си поставува неколку приоритети.

Цели:
• Претставување на интересите на членовите на финансискиот пазар, во соработка со законодавните и
надзорните власти
• Подобрување на квалитетот на услугите со тоа што ќе промовира имплементација на најдобри
стандарди на пракса во секојдневната работа на членовите
• Подигнување на јавната свесност за финансиските услуги како такви и нивните можности.
Задачи:
• Активно учество во развој на стратешки документи во врска со напредокот на индустријата
• Соработка со надзорот од областа и други институции
• Воведување мерки против нефер комерцијална пракса

• Истражување на пазарот
• Претставување на интересите на членовите во врска со правни и физички лица
• Подигнување на свесноста за Асоцијацијата

Организациона Структура
Претседател на Асоцијацијата

Претседателот на асоцијацијата се грижи за:
• Долгорочен развој на секторот за алтернативни финансиски услуги во Северна Македонија
• Дијалог со клучни политички и институционални преставници
• Развој на врски со играчи на пазарот од секторот за алтернативни финансиски услуги
• Имплементација на надзор над согласноста на членовите со Актите на Асоцијацијата, Кодекс на
добра пракса и други одредби
• Претставување на асоцијацијата во комуникација со нејзините членови и трети страни
Генерален Секретар
Генералниот Секретар оперативно ја води и насочува активноста на Асоцијацијата
Работни тела

Асоцијацијата формира Комитет за стратегија, управување и развој, Комисија за правни прашања,
регулатива и одговорни и фер деловни практики, и Комисија за истражување и унапредување на пазарот
на не-банкарски финансиски услуги
Собрание на членовите на Асоцијацијата
Собранието се состои од сите членови на Асоцијацијата и претставува врвна институција за донесување
одлуки на асоцијацијата.

Активности на АФД

Одговорно
Кредитирање
Спроведување на
Кодексот на добра
пракса од страна на
финансиските друштва

Истражување на
пазарот
Спроведување на
истражувања, анкети и
анализа на небанкарскиот финансиски
сектор

Соработка со
институциите
Воспоставување на
соработка со
регулаторот и
надлежните институции
и застапување на
интересите на членките
во односите со
регулаторот

Вмрежување
Финансиска Едукација
Организација на
едукативни содржини и
кампањи за небанкарскиот финансиски
сектор и услугите на
финансиските друштва

ПР активности и
промоција
Промоција на членките
и нивните услуги

Поврзување на
членките и учество во
настани, проекти и
активности на
Асоцијацијата,
соработка со други
асоцијации и
организации

Активности на АФД за 2019 година
Кодекс на добра пракса
Кодексот за добра пракса на финансиските друштва е гарант за примена на фер практики за клиентите.
Членките на Асоцијацијата потпишаа Кодекс за добра пракса со кој се обезбедува повисоко ниво на
заштита и јасни правила на соработка со клиентите кои добиле кредит или планираат да земат одреден
кредит од членка на Асоцијацијата. Кодексот регулира прашања како што се проценка на
кредитоспособноста на клиентите, етички маркетинг, брза и практична процедура за ревизија на жалби
и наплата на долгот.
Истражување на пазарот
Во септември 2019 година АФД за првпат направи статистика за индустријата и го истражи јавното
мислење за степенот на финансиска писменост. Небанкарските финансиските друштва се „најмладиот“
сегмент на финансискиот сектор во Северна Македонија, кој иако брзо расте, сé уште има мал удел како
во вкупните средства на финансискиот систем, така и во вкупното портфолио на кредити од 0,44%.
Соработка со регулатор
На 6 септември 2019 година се одржа прва заедничка средба на преставници на НБРМ и Министерство
за Финансии на Северна Македонија со претставници на Здружението на финансиски организации при
Стопанската комора на Македонија и на Асоцијацијата на финансиски друштва. На средбата акцентот
беше ставен на состојбите, движењата и трендовите во секторот на финансиските друштва, кој
претставува мал, но динамичен сегмент од финансискиот систем.
Општествена одговорност
Во декември 2019 година АФД ги израдува децата од Посебното основно училиште „Д-р. Златан Сремец”
со донација од новогодишни пакетчиња. Претставници на Асоцијацијата заедно со Дедо Мраз, поделија
околу 100-тина пакетчиња за сите ученици од училиштето.
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