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На стр. 32На стр. 28

На стр. 5

Спокойствие, 
където и да си

На стр. 6, 7

На стр. 8, 26

Личности и застраховане

Ехото на тероризма

Жените в застраховането

Намаляват Намаляват 
клиентите сключващи клиентите сключващи 
застраховка „Каско“ застраховка „Каско“ Наградите на „Алианц“ правят Наградите на „Алианц“ правят 

сезона на жегите желан и чакансезона на жегите желан и чакан

Светла КолеваСветла Колева

Когато Когато 
избухва избухва 
домът ти...домът ти...

Динко Хулка, член на УС на Динко Хулка, член на УС на 
Национална асоциация на Национална асоциация на 
сервизите, извършващи сервизите, извършващи 

авторепаратура:авторепаратура:
На стр. 16, 17, 18

Дълго чаканото Дълго чаканото 
тълкувателно тълкувателно 
решение е вече фактрешение е вече факт

ДИ ЗастрахованеХДИ Застраховане

Online Online 
застраховането застраховането 
пести време пести време 
и парии пари

На стр. 30, 31

На стр.  4, 9

На стр.  10, 11

След публикации във в. След публикации във в. 
„Застраховател прес“:„Застраховател прес“:

Проф. д-р ик. н. Проф. д-р ик. н. 
Христо Драганов Христо Драганов 
пише история на пише история на 
застрахованетозастраховането

Актуално

Hi-Tech

Казус

200 участници в тийм билдинга 200 участници в тийм билдинга 
на „УНИКА“ покориха връх Мусалана „УНИКА“ покориха връх Мусала

Оперната Оперната 
певицапевица
Марияна Марияна 
АрсеноваАрсенова

Към върха

На стр. 14, 15

Ретроспективна Ретроспективна 
изложба отбелязва изложба отбелязва 

130 години 130 години 
застраховане в Българиязастраховане в България

Студентски Студентски 
есета заслужиха есета заслужиха 
място във вeстник място във вeстник 
„Застраховател прес“ „Застраховател прес“ На стр. 19-23

Да бъдеш пръв сред първи

Светът реагира мигновено Светът реагира мигновено 
със законодателни променисъс законодателни промени
На стр. 24, 25

Жените в застраховането

Светла Савева-
Колева,Колева,

 финансово- финансово-
адмитистративен 

директор в „ХДИ директор в „ХДИ 
Застраховане” АД, Застраховане” АД, 

член на УСчлен на УС

Жените

СС

На стр. 28


