Вестник „Застраховател прес” бр. 24
(29 Декември 2008г. – 14 Януари 2009г.) с
акценти на най-важните и актуални теми и
събития
Драги читатели, в обзора на статиите от бр. 24 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 към всички наши сътрудници, приятели и
доброжелатели, които празнуват рожден или имен ден през този период.
Пожелаваме им да са живи, здрави и щастливи!

В редовната рубрика „Между два
броя” на стр.2. ви информираме
за новините от Комисията за
финансов надзор (КФН). Ралица
Агайн, заместник-председател на
Комисията за финансов надзор,
ръководещ
Управление
"Застрахователен надзор", одобри
Пресияна Ненкова за независим

член на Съвета на директорите на
„Ей Ай Джи България
застрахователно дружество” ЕАД;
Христо Дичовски и Димитър
Димитров
за
независими
членове на Надзорния съвет на ЗК
„Уника” АД; Константин Велев и
Тудор–Мирча Молдован - за
членове на Управителния съвет и
изпълнителни
директори
на
„Дженерали
Закрила
Здравно
осигуряване” АД; Тодор Недев за независим член на НС на „ОББ–
Ей Ай Джи Лайф Застрахователно
дружество”
АД,
София;
Александър
Владов
за
ръководител на специализираната
служба за вътрешен контрол на
ЗАД „ДЗИ” и ЗАД „ДЗИ–Общо
застраховане”
АД;
Ганка
Аврамова - за член на УС и
изпълнителен директор на „Токуда
Здравноосигурителен фонд” АД.

На същата страница ще прочетете и за дейността на КФН, която в
качеството си на единен орган за регулиране и надзор на небанковия
финансов сектор продължи и през 2008 г. да провежда последователна
политика, изразена в регулаторната, лицензионна и контролна дейност на
комисията, като усилията бяха насочени и към активен анализ и мониторинг

на пазарната ситуация и пазарните участници. Това се посочва в
прессъобщение на комисията.
Славимир Генчев информира, че близо 120 000 автомобила са без
“Гражданска отговорност” и че глобите от чужбина вече ще трябва да бъдат
плащани.
На 4 стр. е развита темата на броя “Застраховките на финансови
рискове”. Йоанна Стефанова многозначно е озаглавила материала си
“Златна кокошка или горещ картоф?”
Застраховките на финансови рискове се разделят на три вида: застраховки
на кредити, на гаранции и на разни финансови загуби. Само за една година
– от 30 септември 2007 г. до края на третото тримесечие на 2008 г.,
пазарният дял на тези полици се е увеличил от 2,2% до 3,16 на сто (от
премийния приход в общото застраховане). Причина за отчетения ръст е
засиленото търсене на тези застраховки. То се дължи на няколко фактора.
Първият е, че при постоянно растящата конкуренция между фирмите все
повече от тях предлагат продукцията си на разсрочено плащане, за да
привлекат клиенти. В тези случаи обаче производителите и търговците са
по-спокойни, ако гарантират вземанията си със застрахователна защита.
Така ръстът на българската икономика през последните 2-3 години доведе
и до чувствително увеличаване на пазарния дял на застраховките срещу
финансови рискове.
С настъпването и задълбочаването на финансовата криза се очаква делът
на тези полици да продължи да расте.
На 4 и 8 стр. са дадени мненията по този въпрос на водещи
застрахователи:
Орлин Пенев, председател на
Асоциацията
на
българските
застрахователи – Може да се
стигне
до
фалит
на
застраховател до две години.

Румен Янчев, председател на УС
и изпълнителен директор на ЗАД
„Булстрад”
Не
трябва
проблемът да се прехвърля от
болната глава върху здравата.

Петрозар Петков – председател
на СД и генерален директор на ЗД
„Бул инс” АД, и доц. Стоян
Проданов – зам.-председател на
СД и изпълнителен директор на
ЗД „Бул инс” АД - Тези продукти
са сложни, но пазарният им дял
ще расте.

Стефан Софиянски, председател
на УС и изп. директор на ЗПК „Лев
Инс” АД - Нещата още не са
излезли извън контрол.

Юрий Тодоров, председател на
Асоциацията за застрахователна
сигурност - Има поне 15 групи,
които се занимават само със
застрахователни измами.

На 5 стр. продължава от бр.23 публикацията на Славимир Генчев за
приключилия с голям успех проект “Национални награди Алианц България
2008” за живопис, скулптура и графика. Двама от наградените автори Ангел
Станев и проф. Димитър Чолаков отговарят на въпроса как оценяват
инициативата на „Алианц България”, как приемат своите отличия и как биха
представили с думи своите творби.
На 6 и 19 стр. е интервюто на Петър Андасаров и Славимир Генчев с
Румен Янчев - председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД
„Булстрад.
Според него “доверие за доверие – това е точната формула на успеха в
застраховането”. На въпроса каква беше 2008г. г-н Янчев отговори:

Мога да кажа, че 2008 г. бе доста
добра
година
за
нашето
дружество. В „Булстрад” преди
три
години
започнахме
да
изпълняваме една стратегия за
устойчиво развитие.

Целта й бе да разберем самите
ние по-добре какви цели си
поставяме и как можем да ги
постигаме. Правя уговорката, че
целите, които си поставяме,
винаги са високи. Също така
започнахме да се стремим да
работим в две посоки: от една
страна, за пазарен дял, от друга,
за положителни резултати от
дейността си, независимо от
трудностите. По отношение на
пазарния дял можем да се
похвалим с наистина много добри
постижения.
Според
официалните
резултати
пазарът се развива с 23 на сто,
докато при „Булстрад” ръстът е
30
на
сто.

За
следващото
предизвикателство
Румен
Янчев
сподели:
Ако говорим с числа, следващата ни цел е да постигнем премиен приход
от 300 млн. лева. Смятаме, че можем да ги постигнем през 2011 година...
През следващите 2-3 години ще имаме основание да покажем, че един от
възможните канали за продажби е свързан с интернет технологиите.
В разговора стана въпрос и за незрелостта на българския застрахователен
пазар; за това, че той все още е преимуществено автомобилен. При цена
под двеста лева за „Гражданска отговорност” на никой застраховател няма
да му излезе сметката.
В заключение г-н Янчев сподели желанията си за новата 2009г. Що се
отнася до застраховането, дано запазим някакъв ръст в развитието,
както и да бъдем по-разумни в управлението на процесите.”

На 7 стр Илеана Стоянова отразява
връчването на ежегодните награди на
Фондация
"Проф.
д-р
Велеслав
Гаврийски".
Наградените
със
специалния приз "Застраховател на
годината” за 2008 г. са Атанас Табов
- председател на УС на Националното
бюро на българските автомобилни
застрахователи и доц.д-р Янаки
Андреев,
председателят
на
Асоциацията на българските брокери.
Наградата се присъжда за цялостен
принос в развитието на българското
застраховане на изтъкнати наши
застрахователи, като резултат от
организирано
допитване
до
представителите на гилдията.

На 9 и 16 стр. Илеана Стоянова и Петър Андасаров отразяват първия
брифинг с новото ръководство на застрахователно дружество “Бул Инс”.
На брифинга бяха представени новите застрахователни продукти, с които
“Бул Инс” оперира на пазара от началото на месец декември 2008 г.
"Бул Инс" е стабилна компания, която вдъхва отговорност и смятаме, че
това е добър рейтинг в условията на криза – обяви Стоян Проданов,
изпълнителен директор и член на СД на ЗД “Бул Инс”. Петрозар Петков,
председател на СД и генерален директор на компанията, обясни, че сега е
време за анализ на изминалата година и дружеството върви уверено
напред.

Милена Първанова, директор
Обща гражданска отговорност
подчерта, че ЗД “БУЛ ИНС” налага
нови области на развитие на
продуктите
“Професионални
отговорности” и “Обща гражданска
отговорност”.

На 10 стр
публикуваме първото интервю на
Александър Личев, изпълнителен
директор
на
Общинска
застрахователна компания. Според
г-н
Личев
Промяната
на
собствеността на компанията
от основно общинска в 100%
частна – ще има положителен

ефект. През последните години
насочихме усилията си в няколко
фундаментални
промени
в
дейността на дружеството, а
именно: развиване на гъвкава
продуктова
политика;
инвестиции в информационната
система,
в
развитието
и
управлението
на
човешките
ресурси като един от найважните активи на компания;
въведохме
изцяло
нова
презастрахователна програма,
която ни дава възможност
уверено да развиваме бизнеса си;
промяна на организационната
структура на компанията с цел
ориентиране към клиента, в т.ч.
непрестанно
развиване
на
дистрибуционната
ни
мрежа
посредством различни канали за
дистрибуция.

председател на Комисията по
автомобилно застраховане при
АБЗ “Анализ на застраховка
„Гражданска отговорност” на
автомобилистите за 2007 г. и
първото шестмесечие на 2008 г.”
Докладът на г-н Данчев бе
прочетен по време на семинар с
международно участие на тема
„Република България, член на ЕС
–
предизвикателствата
на
застраховка
„Гражданска
отговорност” на автомобилистите
и проблемите, свързани с нея”,
организиран
от
НББАЗ,
Гаранционния фонд и АБЗ, който
се проведе на 25 и 26 ноември т. г.
в Пловдив.

На 11 и 17 стр. в рубриката
“Семинар” продължава от 23 бр.
доклада на Данчо Данчев –
Основните точки засегнати в него са високата квота на щетимост;
нелоялната конкуренция – предлагането на бонуси, лотарии, бензин и
други; ниската цена на застраховката; намаляване на относителния дял на

директната продажба; задължителните стикери по застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите; затруднения при ликвидацията на
претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Навръх Никулден - 6 декември
2008 г., в новотел „Пловдив”
лидерът
на
българския
застрахователен пазар - ЗАД
„Булстрад”, проведе своята първа
по рода си национална среща, на
която присъстваха 200 гости –
представители
на
генерални
На 12 и 14 стр. отразяваме
агенции, агенции, офиси, клиенти,
националната среща на ЗАД
партньори – брокери и агенти, и
„Булстрад” с клиенти и партньори.
журналисти.
Също така се проведе неформална пресконференция на мениджмънта на
компанията за журналисти по повод приключването на финансовата година,
отчет и анализ на резултатите, прогнози и намерения за бъдещето.
Румен Янчев припомни историята на ЗАД „Булстрад”, която не без гордост
и основание бе наречена история на едно необикновено дружество. През
2008 г. за първи път на българския застрахователен пазар е премината
границата от 200 млн. лева премиен приход. Г-н Янчев определи каква е
целта оттук нататък: за периода 2009 – 2011 г. да бъде постигнат 300 млн.
лева премиен приход. На пресконференцията освен г-н Янчев взеха
участие Клаус Мюледер – член на УС и изпълнителен директор, Иво
Груев и Иван Иванов – заместник изпълнителни директори, Румяна
Миланова – член на УС и директор на Дирекция „Презастраховане”, Диана
Евстатиева – член на УС и директор на Генерална агенция „Ликвидация на
щети”, Светла Несторова – изпълнителен директор на „Булстрад Живот”,
Валентин Гълъбов – изпълнителен директор на „Ти Би Ай Кредит” и „Ти Би
Ай Лизинг”. Както може да се предположи, интересът на журналистите бе
насочен преимуществено към парливите актуални проблеми на
застраховката „Гражданка отговорност”, на автомобилното застраховане
като цяло, на лизинговия пазар в момента на спад на продажбите на
автомобили и на свиване на банковото кредитиране, на някои нормативни
промени - например въвеждането на двустранните протоколи.
Ще завършим прегледа с рубриката “Книжна лавица”, където гл. ас. д-р
Бояна Боянова представя книгата на д-р Атанас Тасев “Основи на
застраховането”.Авторът предлага една изключително изчерпателна
класификация на видовете застраховки в две основни направления –
задължително и доброволно застраховане. Направени са и подробни
анализи. Представената книга е полезна и ще предизвика силен интерес не
само сред студентите, но и между специалистите, работещи в
застрахователния сектор.
Прегледа направи Ваня Петрова

