Година XX,
брой 8 (481)
30 април - 14 май 2014 г.

Редакцията на в.
„Застраховател прес“
на нов адрес:
София 1000,
ул. „Славянска“ №29
(ет. 3 и ет. 6)

www.zastrahovatel.com

Цена 2,00 лв.

Ñïåöèàëèçèðàí âåñòíèê çà çàñòðàõîâàíå è îñèãóðÿâàíå
Технологии

СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО
ñòð. 4

КИБЕРЗАПЛАХИ ЗА
БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

51, ñãðàäà Á

Актуално

Къде са те сега
Юбилей

Доайенът в българското
застраховане Лука Доков:

ПОАД „ЦКБ-Сила“ години надежден и
предсказуем партньор

20

През целия си
живот се старах
да оставям
стъпки навсякъде

ñòð. 6, 7

ñòð. 8, 9

Новината на броя

„Асет иншурънс“ с лиценз за
извършване на застрахователна дейност

Според предварителната ни информация това е станало факт на 16
април, в деня, когато бе отпечатан
предишният брой 7 на в. „Застраховател прес“. Засега е ясно, че „Асет
Иншурънс“ ще продава автомобилни и имуществени застраховки и че
капиталът й ще е над 10 милиона
лева. Верни на своите принципи - да
публикуваме само достоверна информация, няма да ви предоставим
изтеклата вече в други издания, такава за собственици, акционери и

ПЛАЩАТ ЛИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ
ЗА ПИЯНИ ГЛАВИ?

ñòð. 5

бъдеще на компанията. Съобщава се
гръмогласно и с едри шрифтове, че
„Младен Михалев - Маджо се завръща в застрахователния бизнес“. Тоест
той ще има тази възможност, след
като преди 16 години тяхната групировка „СИК“ не получи лиценз. Сега
се посочва от някои издания, че за
лиценза са помогнали кръгът „Монтерей“ и ген. Любен Гоцев. Но за всичко
това ще потърсим своя информация,
която ще ви предоставим в следващия брой на в. „Застраховател прес“.

„Алианц“ затвърждава
партньорството си с
„Байерн Мюнхен“ ñòð. 16
Защита на потребителите

Финансовата
грамотност във фокуса
на нова наша рубрика
ñòð. 10, 11, 12
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