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Вестник „Застраховател прес" бр.8
( 29 Април -13 Мaй 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 сътрудници, приятели и доброжелатели, които празнуват рожден или имен ден.
Пожелаваме им да са живи, здрави и щастливи!

Започваме прегледа с последните новини от застрахователните дружества /стр.2/:
·	„Армеец” запазва кредитния си рейтинг. Оценката всъщност е за постоянната положителна тенденция за ръст в развитието на дружеството. 
·	ЗД „Евроинс” АД отчете 23.7% ръст на премийния си приход 
Съгласно одитирания годишен финансов отчет премийният приход на дружеството за 2008 г. възлиза на 82.35 милиона лева. Компанията отбелязва ръст по този показател от 23.7% спрямо 2007 г.
·	„Дженерали груп” с  861 млн. евро печалба за 2008 г.
На 24 април 2009 г. в италианския град Триест се проведе Годишното общо събрание на акционерите на групата  69 млрд. евро премиен приход и 861 млн. евро печалба – това са финансовите резултати на „Дженерали груп” за 2008 г. В сравнение с 2007 г. премийният приход на групата се е увеличил с 3,9%. Намалението на печалбата (от 2,92 млрд. евро за 2007 г.) се дължи на започналата през миналата година глобална финансова криза. Драматичният спад на финансовите пазари е струвал на групата 5 млрд. евро, но въпреки това намаление „Дженерали” отново е на печалба. 
	КФН уведомява за ликвидация на застрахователно дружеството "Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид”.


На 3 стр. Веселин Тонев, директор „Продукти – животозастраховане” в ЗАД „ДЗИ” разказва какво представлява застраховката „ДЗИ Живот + (Тарифа 26)”, за кого е предназнаена, какви са параметрите и основните покрития. „ДЗИ Живот + „  продължава  да е най-важният продукт на животозастрахователния пазар.
На 4 и 6 стр.  е „Темата на броя”- Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „Финсейлс” ЕООД, находчиво е озаглавила материала си „По ликвидацията ще ги познаете”. В процеса на ликвидацията на щети се установяват основанието за изплащане или отказ от плащане на застрахователно обезщетение, размерът на обезщетението и основанието за регресен иск към трети лица. В резултат на което се пристъпва към изплащане или отказ от плащане на обезщетение, както и към евентуално реализиране на регресните права на застрахователя. За да ви бъде изплатено обезщетение, трябва да притежавате валидна застрахователна полица. Увреденото имущество да е застраховано по полицата. Да сте платили договорената премия. Застрахователното събитие да е настъпило в периода на валидност на полицата и да е по договорен и покрит по полицата риск.
На 5 стр. ще прочетете,че Списание Euromoney обяви резултатите от годишното си изследване за застрахователния бизнес. За победител в категорията „Най-добър застраховател в Централна и Източна Европа” за 2009 г. награда получи „Алианц”. Компанията взе награди и в още четири категории. - 
От същата страница ще научите,че в „Алианц Банк България” е внедрена система за одобрение за кредитни сделки  и защо Мики Рурк е най-рисковият актьор за 2009 г.

7 стр. е посветена на Булстрад. Публикацията на Петър Андасаров е със заглавие „Булстрад: с  ново име, с увеличен капитал, с по-силни позиции”.
Всичко, което предстоеше да стане с промяната на собствеността, вече е факт. На проведеното Общо събрание на акционерите на 15 април бе решено името на дружеството да се промени от ЗАД „Булстрад” на „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. Другото решение на акционерите е капиталът да бъде увеличен с близо 1.6 млн. лв. Така след издаването на новите акции капиталът ще достигне 21.535 млн.лв. По този повод Румен Янчев, председател на УС  изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад” даде специално интервю за „Застраховател прес”. В него г-н Янчев почертава: -„ Сигурно има много предимства в това да си част от голяма група. Най-малкото – защото една голяма група като ВИГ с опит в много страни има много “ноу-хау”, богати познания и практики, една част от които – съобразно спецификата на пазара – могат да намерят своето приложение и в България. Ето го, според мен, основното ни предимство.”
На 10 и 15 стр.продължава от бр.7 материала на Илеана Стоянова „Компаниите на „Виена Иншурънс Груп” в България отчетоха предварителните си финансови резултати за изтеклата 2008 година”. ЗАД „БУЛСТРАД”, ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ”, ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ” И ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” отчетоха предварителните си финансови резултати за изтеклата 2008 г., както и плановете и очакванията си за 2009 г. на среща с водещите финансови и бизнес медии на 2 април т.г. в хотел „Шератон”. Домакин на работната закуска бяха изпълнителните директори на компаниите Румен Янчев,  ; д-р Клаус Мюледер, изпълнителен директор и член на УС на ЗАД „Булстрад” и на ЗК „Български имоти”; Светла Несторова, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот” и изпълнителен директор на ЗК „Български имоти Живот” ; Николай Мишкалов, изпълнителен директор на ЗОД „Булстрад Здраве”,  и Теодор Илиев, финансов директор на ЗАД „Булстрад”.
Тук разказваме по-подробно дейността на ЗК „Български имоти” АД ; ЗАД „Булстрад Живот” ,  ЗК „Български имоти Живот” ; ЗОД „Булстрад Здраве.
На 11 и 21  стр. в „ Актуално”, проф. Христо Драганов, доктор на икономическите науки изяснява каква е същността  на системата “Bonus-Malus”. Какво се постига с въвеждането на системата?
Първо. При калкулирането на застрахователните премии се взема под внимание субективният риск.
Второ. Със системата “Bonus-Malus” се поевтинява застраховката за застрахованите, които нямат съобщен пред застрахователя застрахователен случай (ПТП). А това оказва положително влияние върху настъпването на ПТП. Поевтиняването на застраховката се получава и от факта, че не се съобщават малките незначителни щети, които са един голям процент.
Трето. С въвеждането на системата се намалява и издръжката на застраховането по пътя на намаление на разноските за извършване на оценка на причинените вреди при настъпване на ПТП.
На 12 стр. е разговорът с доц. д-р Григорий Вазов, председател на Настоятелството и ректор на ВУЗФ. Г-н Вазов сподели, че финансовата криза изисква нови инвестиции и нови образователни технологии. Точно това се прави във ВУЗФ. Реализацията на завършилите студенти вече е над 90 на сто и това е най-големият имидж на училището. Хората продължават да инвестират в образование. ВУЗФ е на много високо равнище по отношение на „Трите кита”, както се изрази доц.Вазов - качеството на преподавателите, качеството на студентите и випускниците като квалификация и компетентност и качеството на материалната база.
Според него „Това, което се наблюдава в момента в банковата, застрахователната и осигурителната система, е, че зад топ мениджмънта стои един среден мениджмънт, който като че ли изостава от съвременните тенденции на компетентност. Отдавам това обстоятелство на образователната система.. Затова стратегията ни е следната: във ВУЗФ да подготвим бъдещия, истински, сериозен висш мениджмънт за структурите от банковия и небанковия финансов сектор.”
Г-н Вазов разказа и за съвместната програма с Мерилендския университет, за техния ценен опит, за контактите с бизнеса, за голямото ноу-хау на ВУЗФ - в него да четат лекции преподаватели, управляващи големи финансови институции и структури. В разговора стана ясно, че ВУЗФ ще стартира трудова борса съвместно с в. „Застраховател прес”. А вестникът „ще даде думата”, ще предостави своите  страници, на най-добрите студенти.

На 13 стр. в рубриката „Поглед назад, поглед напред” е интервюто с Любомир Модев, управител на Застрахователен брокер „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ”. Г-н Модев се похвали с успешно приключване на 2008 година. Резултатите пред КФН отчитат ръст на оборота със сто процента. Служителите повишиха своя професионализъм като взеха участие в проекта, който  „АМАРАНТ” спечели по Европейска програма, финансирана от ЕФС. 
Постигнатите резултати през изминалата година създават предпоставки за една по-добра и успешна 2009 година. 
„Ние винаги се ръководим от максимата „Работи всеотдайно за името на фирмата си, после тя ще работи за теб!”- сподели Любомир Модев.
Той отговори на въпроси за отношенията с клиентите, за ползата от застрахователния брокер, за повишената застрахователна култура, за новите офиси, които брокера откри, за това, че чрез професионализма си служителите  утвърждават красивото име „Амарант”.

В същата рубрика /стр.18/ разговаряме с Александър Личев - председател на СД и изпълнителен директор на Общинска застрахователна компания. Г-н Личев сподели, че след приключване на процедурата по приватизация, компанията вече работи спокойно и успешно, стратегическите цели, мерки и средства вече са ясно дефинирани  в средносрочен и дългосрочен план. В рамките на около две години, освен инвестиции в развитието на материално-техническата база и  информационната система, са въведени изцяло нови политики  по управление на продажбите, на резервите, на отношенията с клиентите, на човешките ресурси. Новият собственик приема промените и се получава добра приемственост. Финансовият ресултат, с който приключва годината е печалба в размер на 414 хил.лв., което е над 3,5 пъти повече от 2007г.
Александър Личев изказа мнение и по въпросите за състоянието на българския застрахователен пазар, застраховката „Гражданска отговорност, двустранните протоколи, световната финансова криза и отражението и на застрахователния  бизнес и др.
Ще завършим прегледа с първото интервю с Петър Минчев, управител на „Марш България” ЕООД. Г-н Минчев каза,че „Марш” е световен лидер, а и лидер на българския пазар, обслужва над 300 корпоративни клиенти във всички сфери на застраховането и риск мениджмънта, което му дава уникален опит. Консултира клиенти от различни сфери на икономическия живот каква е стандартната практика за предпазване от рисковете в техния бранш, но в същото време е в състояние да направи и застрахователна програма „по поръчка”, която да отговаря на специфичните нужди, рисков профил и цели на конкретната организация.
На въпроса –„Кой е най-важният урок в застраховането?” Петър Минчев отговори – „да бъдеш честен и да държиш на дадената дума”. За състоянието на българския застрахователен брокерски сподели, че брокерската фирма си е извоювала репутацията на ценен помощник, но в същото време има и сериозни разлики с т.нар. „развити пазари”, където от брокера се очаква изработване на цялостна концепция за справяне с риска. Именно тук е силата на МАРШ – че предлага на клиентите решения, които да направят бизнеса им по-сигурен и успешен, а не просто съдействие при покупката на някой от готовите продукти, предлагани на застрахователния пазар.”



 




