Вестник „Застраховател прес” бр. 22 (26 Ноември -10 Декември 2008)
с акценти на най-важните и актуални теми и събития
Драги читатели, в обзора на статиите от бр.22 на в. „Застраховател
прес” акцентираме на най-важните и актуални теми и събития. Запознаваме ви
с анализите и мненията на водещи застрахователи и ви информираме за
случилото се в периода между двата броя на вестника.
Поднасяме поздравления на всички наши сътрудници, приятели и
доброжелатели, които празнуват рожден или имен ден.
Пожелаваме им да са живи и здрави!
Ще започнем прегледа с редовната
рубрика „Между два броя” на стр.2,
където ви информираме за новините
от Комисията за финансов надзор
(КФН) и за това, че на 28 октомври
2008 г. в София се проведе
конференция на тема „Финансовата
криза - България в глобалната
икономика", организирана от в-к
„Капитал”.
Събитието
събра
представители на бизнеса и

държавната администрация, като сред
участниците бяха министърът на
финансите
Пламен
Орешарски,
вицепремиерът
Ивайло
Калфин,
управителят на БНБ Иван Искров.
Председателят на Комисията за
финансов надзор Апостол Апостолов
изнесе
презентация
на
тема
„Финансовата криза и отражението й
върху
България
„Системен риск за финансовите пазари
към момента не се наблюдава – и
институциите,
и
участниците
са
стабилни и работят добре”, коментира
г-н Апостолов.

Любопитна новина е посещението на пилотът на ING Renault във „Формула 1” Лукас
ди Граси в България. На тази страница е и прегледът на сродните издания за
застраховането и осигуряването, направен от Петър Андасаров.
На стр.3 Веселин Тонев, директор
„Продукти – животозастраховане” в
ЗАД„ДЗИ” разяснява защо “В момента
„ДЗИ Живот + (Тарифа 26) е найважният
продукт
на
животозастрахователния
пазар.
Темата
на
броя
“Днешната
финансова криза не е последен
валс за частните пенсионни
фондове” е развита на стр.4, 7 и 9 от
Илеана Стоянова. Фиаското, което
преживява
пазарът на частното
пенсионно осигуряване, е, защото
има лек спад в доходността на
универсалните фондове
с 19%, в
професионалните фондове с 22% и 23
% в доброволните. Доходът в
предходната година е бил 16% -17 %.
Обобщените данни показват, че от
началото на годината общо нетните
активи на трите вида фондове са се
увеличили с 2.73%, но за

доброволните и професионалните има
спад с 15.8 и съответно 5.6 на сто. По
отделните
фондове
загубите,
натрупани тази година, варират от
12.7% до 36.3%
към 6 октомври,
показват
още
неофициалните
изчисления. Това е следствие от
финансовата
криза.
Една
от
причините за известните загуби на
фондовете в момента е, че
борсата, на която се реализират
основно приходите им, търпи
сривове почти ежедневно. Остава
надеждата, че в рамките на 12 - 18
месеца доходността може да си
възстанови
равнището

В
тази
връзка
Бисер
Петков, заместник-председател на
КФН,
ръководещ
Управление
„Осигурителен надзор”, обяснява, че

преди приключването на сроковете за
осигуряване, при тях не постъпва
информация за броя на изтеглените
предсрочно
вноски.
Иначе
за
деветмесечието
на
тази
година
отливът от пенсионното осигуряване в
допълнителните пенсионни фондове
се измерва на около 84 млн.лв,
включително и изплатените пенсии от
порядъка на 36 млн. лева. на близо
2 000
души
пенсионери.

Кой загуби най-много?
Според
Никола
Абаджиев,
председател на БАДДПО това са
хората, които побързаха при първите
трусове на кризата да изтеглят парите
си
от
личните
партиди.
София
Христова,
изпълнителен
директор на ПОД „Алианц България”
смята, че това не са реални загуби, а
временна преоценка на активите на
пенсионните
фондове.

Рискът в доброволните
фондове се носи от осигурените лица
и от пенсионерите според регулациите

Комисията
за
финансов
надзор (КФН) предлага намаляване на
На стр.7 и 9 в рубриката Анкета,
представители от надзорния орган,
БАДДПО и бизнеса споделят

в РБългария, затова ролята на всяко
пенсионно дружество е да компенсира
със собствени средства евентуалните
загуби
от
по-ниска
доходност,
обяснява
Даниела
Петкова,
изпълнителен
директор
на
ПОК
„Доверие”, и това вече се случва на
пазара.
таксите за управление на активите
на задължителните фондове. Това
съобщи
пред
журналисти
в
парламента
Апостол
Апостолов,
председател
на
Комисията
за
финансов надзор.

мнение за текущата ситуация в
допълнителното
пенсионно осигуряване.

Стр.5 е посветена
на “Алианц”. Янислав Цанков –
изпълнителен директор на „Алианц
На стр.6 е материалът на Йоанна
Стефанова от Х Икономически форум
за Югоизточна Европа, озаглавен
“Предизвикателствата пред
развитието на лидера”.
Със своя близо 70-процентен дял от
премийния
приход автомобилното
застраховане е безспорният лидер на
българския
общозастрахователен
пазар. Това лидерство обаче съвсем
не е гаранция, че всичко в този сегмент
на пазара е идеално, дори напротив.
Както
в.
„Застраховател
прес”
многократно
писа,
силната
конкуренция
между
отделните
компании доведе до дъмпинг в цените
на
застраховките.
Отрицателният
„ефект” от това вече се вижда и в
официалните
данни
за
пазара,
събирани и публикувани от Комисията
за финансов надзор.
По данни за първата половина на 2008
г. на автомобилното застраховане се
падат 68,8% от общозастрахователния
пазар у нас. В този сегмент на пазара
ръстът традиционно е доста висок.
Още от 2003 г. насам винаги е бил над
20% годишно, с изключение само на
2006 г., а през първата половина на
тази година е около 30 на сто. Този 30процентен ръст е формиран само от

Разразилата се в цивилизования свят
финансова криза е една от най-важните
теми не само за в. „Застраховател
прес”, но и за цялото българско
общество. Тя присъства под някаква
форма в почти всеки репортаж в
медиите у нас, включително и в нашия
вестник. Напоследък едва ли има
интервю, в което да не се задава и поне
един
въпрос
за
влиянието
на
финансовата криза.

Лизинг България” АД подчертава, че
броят на клиентите продължава да
расте и разказва за успехите и
дейността на дружеството. Според
него
българинът
предпочита
финансовия пред оперативния лизинг
за разлика от чужденците.
лицензираните
в
България
застрахователни компании.
КФН няма данни за броя на полиците,
продадени
от
застрахователни
компании от други страни на ЕС, които
извършват
дейност
у нас
при
условието на свободно предоставяне
на услуги. Високият ръст показва, че
дори
в
условията
на
голяма
конкуренция
българските
застрахователни
компании
са
в
състояние да задържат своите клиенти
и да продължат да се развиват,
коментира Ралица Агайн. На тази
страница е и интервюто с г-жа Агайн,
специално за в. „Застраховател
прес”, в което тя споделя:

„Очаквам да се повторят
събитията от миналата година –
честите изменения на тарифите и
свалянето
на
тарифи.
Имаме
готовност да действаме в случай, че
се налага да предотвратяваме
неразумни решения от страна на
застрахователни компании, които
могат
да
застрашат
своята
стабилност.
Темата беше основна и за Х
икономически форум за Югоизточна
Европа, който се проведе в НДК.
В рубриката „Тема с продължение”
стр.8 и 16 в този брой предлагаме на
вашето внимание изказването на
председателя на УС и изпълнителен
директор на ЗПК „Лев Инс” АД,

Стефан Софиянски по
време
на
специализирания
застрахователен панел на този
международен форум. Световната
финансова криза неизбежно ще се
отрази и на българския пазар, но до
известна степен това влияние може
да се окаже с по–малък интензитет.
Това
е
преди
всичко
обусловено
от
факта,
че
българската икономика и в частност
финансовите пазари у нас не са
достигнали този висок етап на
развитие, който е характерен за
страните от Европа и Азия.
Действащият
кодекс
на
застраховането прилага стриктно
европейските директиви и най–
добрите
световни
практики
и
създава добри предпоставки за
.
На стр.10 отразяваме как ЗПК „ЛЕВ
ИНС” АД отпразнува успехите си в
стила на добрите европийски
традиции.

регулация. Дружествата спазват
действащата
регулация
за
формиране и инвестиране на
застрахователните
резерви,
повечето са добре капитализирани и
имат
малко
експозиции
във
финансови и кредитни застраховки.
Въпреки това кризата ще даде
отражение на застрахователния
сектор. Рискове съществуват и те са
основно в три направления –
отражението на реалната икономика
върху
финансовата
система,
инвестициите на застрахователните
дружества
и
поемането
на
финансови рискове.
Според
г-н
Софиянски
проблемът на бранша се нарича
сваляне
на
тарифите
и
недооценяване
на
застрахователния
риск.
Той
подробно разглежда финансовите
застраховки.

Тук е и разговорът с ръководителя
на Софийския корпоративен център

Лазар Георгиев за
методите на работа, за екипа от
специалисти, за насочеността на
застрахователните продукти, както
за
философията
и
бъдещите
планове.

На 11 стр, 14 и 16
е
публикувано изказването на Цветанка
Крумова, изпълнителен директор на
ЗПАД „Армеец” пред VІІ национална
конференция с международно участие
„Застраховането в България при

условията на Евроинтеграцията:
предизвикателствата
пред
продължаващата адаптация”.
Г-жа
Крумова
очертава
някои
дискусионни въпроси по прилагането
на Кодекса за застраховането, главно в
частта
относно
застрахователния
договор и предлага решения по някои
от въпросите в светлината на
развитието
на
европейското
застрахователно право.

На 12 и стр.
в рубриката „Форум” продължава от

21 брой материала “Директна
комуникация между структурите
на застрахователния бизнес и
неговите партньори». В него е
информацията за проведения на 10
и 11 октомври т.г. в курорта Хисар
семинар, организиран от фирмата
„Ауто3П България”.

На стр.13 е статията на инж. Веселин Иванов „Програма за определяне
на остатъчното състояние на автомобилните гуми”.
На 15 стр. от материала на
Славимир Генчев ще научите как
се извършва ценообразуването в
автомобилното
застраховане.
Статията е озаглавена „Пазарът
диктува цените, но кой и какъв
пазар?” На 17 ноември 2008 г. в
столичния „Сентрaл Парк Хотел” се
проведе еднодневен семинар на
тема „Ценообразуване в
автомобилното застраховане –
наука,
изкуство
или
просто
бизнес”.

Лектор беше Георги Матов квалифициран актюер, член на
Българското актюерско дружество
(БАД), специализирал актюерни
науки в Heriott-Watt University,
Edinburgh. Понастоящем г-н Матов е
мениджър по ценовата политика в
международния отдел на Rоyal Bank
of Scotland Insurance. Семинарът бе
предназначен за професионалисти в
автомобилното
застраховане
–
изпълнителни
директори,
мениджъри, актюери и др.
На 17 стр. в „Книжна лавица”
представяме книгата „Капиталови
системи:
Ролята
им
за
решаването
на
пенсионния
проблем”, която съдържа докладите
и презентациите (на български
език), изнесени на международната
конференция, проведена на 31 май 1юни 2007 г. във Варна.

В тази рубрика акцентираме и върху книгата на инж. Веселин Иванов
„Означения върху гуми и джанти на леки автомобили”.
Любопитни новини научаваме
от “По света” (стр19 ), където Ива
Иванова
ни
разкрива
“Страничните
ефекти
на
финансовия спазъм” за
Япония,
САЩ и Китай. И още интересни

новини в “По света” стр.21: Бум на
имуществените застраховки в
Турция след земетресение, Zurich
Financial съкрати с 1/3 печалбата
си, ING отчете 478 млн. евро
загуби.

На стр.20 в
редовната рубрика
“Поглед назад, поглед напред” е
интервюто на Петър Андасаров

със
Златолина
Мукова,
изпълнителен директор на „Евроинс
Иншурънс Груп” ЕАД и председател
на УС на ЗД „Евроинс” АД. Г-жа
Мукова подчерта: “В
“Евроинс
Иншурън Груп” ЕАД винаги сме
залагали на иновативния подход в
застраховането,
постоянно
търсим способи за улесняване на
застрахователните
процедури,
както и за създаването на нови за
нашия
пазар
застрахователни
продукти”.
На 22 стр. е отразена подробно
коледната
промоция
на
застраховките „Защитена фамилия”
и „Защитено имущество” на ЗПАД
„Армеец”

Ще завършим прегледа с думите на
известния
пътешественик
и
телевизионен журналист Симеон
Идакиев, казани в разговора с
Мария Митева в рубриката
“Личности и застраховане”, стр23
“Смел е онзи, който успява да преодолее страха си!”

Прегледа направи Ваня Петрова

