Вестник „Застраховател прес" бр.4
(25 Февруари - 11 март 2009г.) с акценти на най-важните и актуални теми
и събития
Драги читатели, в обзора на статиите от 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
доброжелатели, които празнуват рожден или имен ден.

сътрудници,

приятели

и

Пожелаваме им да са живи, здрави и щастливи!
Започваме прегледа на броя с материалът на 2 стр.,"Алианц България Холдинг"
управлява активи от 3 милиарда лева”, с подзаглавие Холдингът ще следва
политиката на двете „Р” - намаляване на риска и на разходите. В него е
отразена проведената на 17 февруари 2009 г. в столичния хотел Radisson SAS Grand
пресконференция на ръководството на "Алианц България Холдинг", на която бяха
обявени годишните финансови резултати за 2008 г. на дружествата от групата на
финансовата институция.

В
пресконференцията
участие
взеха
Димитър Желев - изпълнителен
директор
на
холдинга,
Максим
Сираков
–
първи
изпълнителен
вицепрезидент, Пламен Ялъмов –

първи изпълнителен вицепрезидент,
Маргарита
Сергиева
–
главен
секретар, Светослав Гаврийски –
главен изпълнителен директор на
„Алианц
Банк
България”,
София
Христова и Страхил Видинов –
изпълнителни
директори
на
ПОД
"Алианц
България"
АД,
Андрей
Александров
–
главен
бизнес
директор на „Алианц България Живот”
АД, Стойчо Кръстев – изпълнителен
директор на „Алианц Лизинг България”
АД.

Освен информация и анализ на постигнатите финансови резултати, мениджмънтът на
холдинга представи стратегията си за 2009 г. в условията на новите реалности.
На 2 стр. Информираме и, че ЗАД „Армеец” отчита ръст от над 60 на сто за 2008
г. С ръст от 62% спрямо предходната година ЗАД „Армеец” за поредна година
значително изпреварва ръста на общозастрахователния пазар, който по прогнозни
данни за 2008 г. е 20%. Компанията реализира премиен приход от 146 млн. лв. към
31.12.2008 г., като добави над 55 млн. лв. към отчетения премиен приход за 2007 г.
Пазарният дял на дружеството за 2008 г. е 10% спрямо 7, 15% в края на 2007 г.

На
същата
страница
разказваме
как
отпразнува своя 15-годишнен юбилей
най-старата

пенсионноосигурителна компания у
нас - ПОАД "ЦКБ Сила". На стилно
парти на 12 февруари т.г. в Гранд
хотел София, заедно с над 60 гости представители
на
почти
всички
пенсионноосигурителните
компании,
партньори,
конкуренти,
експерти,
политици,
представители
на
министерства, медии и приятели.
Дружеството ще даде допълнителна
пенсия за своите настоящи пенсионери
по
този
повод

На 2 стр. съобщаваме и новината, че Пенсионноосигурителна компания „Доверие”
вече е член на Глобалната инициатива на ООН – най-многобройната общност в
света с повече от 4 700 структури от над 130 държави. Това е стратегическа
инициатива, насочена към организации, готови да развиват своята дейност,
спазвайки 10 универсални принципа на корпоративната социална отговорност.
Обединява ги крайната цел в условията на глобализация, световните пазари,
търговия, технологии и финанси да се развиват по начин, който облагодетелства
еднакво всички икономики и общества.
На 2 стр.ще намерите и информацията
,че
в сферата на допълнителното
пенсионно осигуряване дружествата
приключват с 15,12 на сто намаление.
Към
31.12.2008
г.
броят
на
осигурените лица в четирите вида

фондове достига 3 643 749 лица, което
представлява нарастване с 202 935
лица или с 5,90 на сто спрямо
осигурените към края на 2007 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване
към 31.12.2008 г. възлизат на 2 299 154 хил. лв. и отбелязват намаление с 0,83 на
сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2007 г. Намалението на общия размер
на нетните активи на пенсионните фондове отразява ефекта на световната
финансова криза върху развитието на сектора на допълнителното пенсионно
осигуряване у нас.
активи доходност (немодифицирана)
Доходността
от
управлението
на
на
универсалните
пенсионните
активите на пенсионните фондове за
фондове е - 20,15 на сто, на
2008
г.
е
отрицателна.
професионалните - 23,13 на сто и на
Среднопретеглената спрямо нетните
доброволните – 24,71 на сто.

На 3 стр. Инж. Татяна Малашева,
началник
отдел
“Техническо
застраховане”при ЦУ на “ДЗИ - Общо
застраховане”
АД
разяснява
строително-монтажната дейност като
обект на техническото застраховане.

На 4, 8, 9 и 21 стр. е «Темата на броя» находчиво озаглавена «Цъка ли в
двустранните
констативни
протоколи
часовников
механизъм?”,
с

подзаглавие „Застрахователи настояват да се изработи допълнителна
инструкция, която да изясни прецизно задълженията и правата на всяка от
страните».
Както е известно, от 30 януари т.г. започна да действа Наредбата за документите и
реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране
между МВР, КФН и Информационния център към Гаранционния фонд. Въвежда се
европейският двустранен протокол, приет от Асоциацията на европейските
застрахователи, който може да бъде използван на територията на Европейското
икономическо пространство.
Поради резонните опасения дали ще сработи механизмът за взаимно уведомяване
между застрахователите и органите на МВР, заместник-председателят на КФН и
ръководещ
Управление
«Застрахователен
надзор»
Ралица Агайн заяви пред медиите, че
ще бъде създадена единна база данни
за леките пътни произшествия.

Ето какво мислят застрахователи и експерти по този въпрос:

Румен Янчев - председател на УС и
изпълнителен
директор
на
ЗАД
„Булстрад”: Системата започна да се
опорочава още на старта

Цветанка Крумова - член на УС и
изпълнителен
директор
на
ЗАД
Армеец”:
Проблемът не е в съществуването им, а
в практиката/стр.2 и 9/

Пламен
Ялъмов
–
първи
изпълнителен
вицепрезидент
на
„Алианц
България
Холдинг”
и
изпълнителен
директор
на
ЗАД
«Алианц България»:»Необходима е
подробна инструкция за задълженията
и
правата
на
страните.»

Доц. Стоян Проданов, изпълнителен
директор и заместник-председател на
СД на ЗД “Бул инс” АД: Ще посрещнем
предизвикателството
с
разширен
административен капацитет.

Юрий Тодоров – председател на
Асоциацията
за
застрахователна
сигурност: Ще се открият прекалено
големи възможности за измами.

В тази връзка е и разговора с Главен инспектор Стойчо Константинов – началник
на сектор в отдел „Пътна полиция” към ГД „Охранителна полиция”. Той смята, че
Застрахователите нямат сериозна причина да се притесняват от двустранните
протоколи. Въвеждането им ще освободи време за присъщата дейност на пътните
полицаи. /стр8/

Адвокат Диана Димитрова представя
съгласно действащото законодателство./стр.21/

Двустранният

протокол

На стр.5 съобщаваме новината, че „Алианц Банк
България” получи втори заем от Европейската банка за възстановяване и развитие”.
На 12 февруари 2009 г. в конферентната зала на ЗАД „Алианц България” –
автомобилно застраховане, директорът за България на Eвропейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР) Джеймс Хислоп и представляващите

„Алианц Банк България” Светослав Гаврийски - главен изпълнителен директор, и
Дорчо Илчев - изпълнителен директор, подписаха договор за отпускането на втори
дългосрочен заем на „Алианц Банк България” от ЕБВР.
На стр.6 и 19 продължава от миналия
брой
„Темата
с
продължение”,
посветена на ролята на човешкият
фактор в просперитета на една фирма.

Високото
възнаграждение,
добрият
екип,
разнообразната
работа
и
възможностите за развитие мотивират
българина.
Пламен Ялъмов, член на СД и
изпълнителен
директор
на
ЗАД
„Алианц България”„Ако имаш добър екип, ще правиш
хубав
бизнес.
Близо
1/3
от
служителите ни правят интересни
предложения”.

Стефан Софиянски, председател на
УС и изп. директор на ЗК „Лев Инс”АД
„Най-важното е да има човешко
отношение.Когато
предложиш
комплекс от мероприятия, служителят
няма да си тръгне за 50-100 лева повисока заплата.
На 7 стр. в „Поглед назад, поглед
напред” е интервюто със
Светла Несторова, председател на УС
и
изпълнителен
директор
на
ЗАД”Булстрад Живот”. Тя сподели, че
„Въпреки колебанията провокирани от
финансовата криза, потенциалът на
животозастрахователният бизнес е все
така налице. Благодарение на целия
екип и преди всичко на нашите
клиенти затвърдихме позицията си на
една от петте водещи компании на
пазара у нас”.
На 10 стр. може да прочетете становището на Асоциацията на лицензираните
дружества за доброволно здравно осигуряване, според което „Проектът на КФН ще
унищожи системата за доброволно здравно осигуряване.
На 11 стр. е разговора с Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ
Управление „Осигурителен надзор”.
Г-н Петков подчертава,че Временните
неблагополучия в частното пенсионно
осигуряване не могат да разклатят
тристълбовия пенсионен модел.

Съгласно обявените от КФН данни брутният размер на постъпленията от
осигурителни вноски в пенсионните фондове за 2008 г. е 732 403 хил.лв.
В сравнение с 2007 г. постъпленията от осигурителни вноски в пенсионните фондове
нарастват с 19,39 на сто, като най-висок е ръстът на постъпленията от осигурителни
вноски в УПФ – 33,91 на сто. Същевременно брутните постъпления от осигурителни
вноски в ДПФ през 2008 г. отчитат намаление с 32,96 на сто.

На 12 и 13 стр. представяме Руслан
Вуцов, управител на
На 14 стр. продължава от
автомобилното застраховане.

миналия

“Пфое Агенция” ЕООД, лицензиран
застрахователен брокер. Г-н Вуцов
споделя: Постоянната ни цел е да не
делим клиентите си на големи и малки,
а да се отнасяме към всички с
необходимото внимание. Считам себе
си за късметлия, защото работя с
качествени колеги с които изградихме
успешен екип”.

брой

темата

за

ценообразуването

в

На 15 и 16 стр. са публикувани
материали
от
конференцията
„Йероглифът на кризата се чете и като
възможност”. На 24.01.2009 г. в Гранд
хотел „България” се състоя еднодневна
конференция на тема „Йероглифът на
кризата се чете и като възможност”.
Задълбочен
макроикономически
анализ на състоянието на икономиката
ни по време на кризата направи проф.
д-р ик. н.
Гарабед Минасян от
Икономическия
институт
на
БАН.
Според г-н Минасян „Подводните
камъни на кризата водят до рязко
свиване на преките чуждестранни
инвестиции и драматична редукция на
икономическата активност. Мрачният
сценарий на учените ще се сбъдне, ако
се влошат отношенията на България с
ЕС”.
В тази връзка народният представител
Мариана Костадинова отбеляза, че
‘Местни
финансови
експерти
предполагат
у
нас
кризата
да
приключи до края на годината, а
чуждестранни - най-рано след пет
години”.

На 17 стр. е доклада на доц.д-р Йото
Йотов
„Основни
принципи
на
застраховането”,
изнесен
на
VII
национална
конференция.

На 18стр.отразяваме благотворителната
вечеря и търг
в полза на Съюза на
българските писатели, на която и
застрахователите дадоха своята лепта за
благородната кауза.

На 20 стр. е разговора с Христо
Сотиров,
директор
„Автомобилно
застраховане” в
„ЗД
Евроинс АД”.
Според г-н Сотиров „Средната пазарна
цена
на гражданската отговорност
трябва да се повиши поетапно до края
на
годината...
Критериите за определянето на цената по „Гражданска отговорност” не трябва да
бъдат само свързани с това дали по вина на клиента има станало пътнотранспортно
произшествие. Необходимо е да се знае какво е цялостното му поведение на пътя,
т.е. дали е наказван за превишаване на скоростта, за преминаване на червен
светофар, за употреба на алкохол над допустимите норми, каква е възрастта на
водача, мощността на автомобила и още други подобни критерии за неговото
поведение. В напредналите държави от Европа застрахователите определят цената
на застраховката с помощта на над 25 критерия.”
Ще завършим прегледа с представяне на Калоян Антов, заместник изпълнителен
директор на „Ей Ай Джи Лайф (България) ЖЗК” ЕАД./стр.22/

Г-н Антов споделя, „2008 г. беше
отлична година за „Ей Ай Джи Лайф
България”.

Прегледа направи Ваня Петрова

По
официални
данни
на
КФН
премийният ни приход към края на
ноември нарасна с 37.5% спрямо
същия период на миналата година,
далеч над средния за пазара ръст от
18.5%
за
горепосочения
период.
Пазарният ни дял нарасна от 9.5% в
края на 2007 г. до 12.1% в края на
ноември. Заедно с „ОББ – Ей Ай Джи
Лайф” общият пазарен дял на двете
компании
достигна
17%...Очаквам
2009
да
е
сложна
с
нови
предизвикателства и много интересна
година”.

