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СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО
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Срещи

Тема на броя

На стр. 4, 6, 9

Ако не знаете
Вече можете да намерите любимия си 

вестник - „Застраховател прес“ и на

определени места по будките на

„Разпространие на печата“(РЕП) в София

                            Точните адреси на стр. 21

Ако не знаете
Вече можете да намерите любимия си 

вестник - „Застраховател прес“ и на

определени места по будките на

„Разпространие на печата“(РЕП) в София

                            Точните адреси на стр. 21

Ако не знаете
Вече можете да намерите любимия си 

вестник - „Застраховател прес“ и на

определени места по будките на

„Разпространие на печата“(РЕП) в София

                               Точните адреси на стр. 21

►► ►

Доц. д-р Доц. д-р 
Величко Величко 

Ада мовАда мов
 за трети път  за трети път 

„Доктор„Доктор
 хонорис хонорис

 кауза” кауза”

ДЗИ отличи ДЗИ отличи 
успешните успешните 
брокери за 2010 г.брокери за 2010 г.

Художникът и поетът 
Георги Трифонов

И с полица наследниците на 
починали с кредити може да 
се окажат длъжници

Още в броя

Портфейл

►

За цената на За цената на 
живота... питай живота... питай 
застрахователязастрахователя

На път - чанта, На път - чанта, 
чадър и полицачадър и полица

Мерките срещу Мерките срещу 
кражбата на кражбата на 
скъпи колискъпи коли

На стр. 7 , 11, 14

На стр. 20, 23

►

►
На стр. 3, 8

На стр. 10


