Вестник „Застраховател прес” бр.1
(14 – 28 Януари 2009г.) с акценти на най-важните и актуални теми и
събития
Драги читатели, в обзора на статиите от бр.1 на 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.
Ще започнем прегледа с думите на

Петър Андасаров–

директор на вестника по повод
15-годишнината на вестника, която
празнуваме през новата 2009 година.
(стр.2 и 22). “Мисията му вдъхна живот
и го вдъхновяваше през всичките
изминали години. А мисията му бе в
основата на неговата концепция – да е
биограф
на
застрахователните
дружества и историограф на новото,
на
съвременното
българско
застраховане”

Поднасяме поздравления към всички наши сътрудници, приятели и
доброжелатели, които празнуват рожден или имен ден през втората половина на
месец януари. Пожелаваме им да са живи, здрави и щастливи!
В редовната рубрика „Между два броя” на стр.2. ви информираме за новините от
Комисията за финансов надзор (КФН). На свое заседание от 8 януари 2009 г. КФН
прие на второ четене Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Гаранционния фонд. Предстои обнародването му в
„Държавен вестник”.
На същата страница ще прочетете, че застрахователните измами продължават. Това
потвърждава и конкретния случай, който ви разказваме. На стр.2 информираме и за
това, че “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД записа 1 753 542 акции от увеличението на
капитала на “ЗД Евроинс” АД. Платени са 7 014 168 лева, колкото е емисионната
стойност на книжата.
На 3 стр. e разговора с Рик Янсен, изпълнителен директор на ЗАД „ДЗИ” и ЗАД „ДЗИ
– Общо застраховане”.
сега искаме да комбинираме доброто в
ДЗИ с доброто, което ние носим от
КВС, за да се подобри още повече
работата на компанията. Българският
застрахователен
пазар
е
много
интересен, с голям растеж както в
Г-н
Янсен
общото,
така
и
в
сподели: ДЗИ оправда очакванията,
животозастраховането. Очаквам, че и в
които имахме, когато придобихме
бъдеще ще има сериозен потенциал за
компанията. Много сме доволни от
развитие, особено в областта на
работата си с местния управленски
животозастраховането, където смятам,
екип и с другите служители на
че в близките години нещата може
дружеството. Тук научихме доста за
доста да се развият.
българския застрахователен пазар. И

На стр.4 и 6 в редовната рубрика
“Актуално”, Славимир Генчев търси
отговор
на
въпроса:
За
кого
застрахователите са дядо Коледа?
През 2007 г. точно в навечерието на
коледните и новогодишните празници,
Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК)
образува
производство
по
самосезиране поради „съмнения за
сключени картелни споразумения на
застрахователния пазар”. В средата на
2008 г. с Решение № 576/15.07.2008 г.
на
КЗК
на
14
застрахователни
дружества
бяха
наложени
имуществени санкции.

Поводът за санкцията бе прословутият
(съгласуван, но неподписан в крайна
сметка) „Меморандум за изработване
на общи позиции, предприемане на
съвместни действия, създаване на
благоприятни условия за развитие на
дейността
по
сключване
на
задължителна
застраховка
“Гражданска
отговорност”
на
автомобилистите и за извършването й
при условията на лоялна конкуренция,
гарантиращи защита на интересите на
българското
общество
и
на
застрахователната общност”.

Застрахователите реагираха остро. В. „Застраховател прес” организира анкета, в
която се включиха застрахователи като Румен Янчев, Цветанка Крумова, Петър
Аврамов; същевременно в многобройните интервюта за вестника всички
интервюирани застрахователи взеха отношение и по този актуален въпрос.
Обобщавайки техните отговори, уверено можеше да се каже, че българските
застрахователи отхвърлят категорично отправеното от КЗК обвинение и единодушно
заявиха, че ще обжалват наложените санкции пред Върховния административен съд
(ВАС). Браншът бе дотолкова единодушен в действията си, че жалба подаде и
Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), тъй като срещата относно
меморандума бе инициирана от браншовата организация.
Чрез АБЗ застрахователният бранш разпространи юридически отговор-становище, в
което аргументирано бе доказано, че Меморандумът (нека пак уточня, че документът
не беше подписан) не е основание да се говори за картелно споразумение между
застрахователите.По всяка вероятност АБЗ и компаниите ще се възползват от
законовото си право да обжалват решението на ВАС пред петчленен състав.
Стр.5 е посветена на „Алианц България Холдинг”. „Алианц Нова Европа” продължава
своя стабилен растеж въпреки тежката пазарна обстановка. За периода до края на
септември 2008 г. компанията надхвърли 3 млрд. евро обем на премийния приход.
През ноември 2008 г. „Алианц” стартира своя директен бизнес и в Румъния.
На стр.6 е материала от Форума на Световната банка във Висшето училище по
застраховане и финанси, озаглавен „България: оценка на инвестиционния
климат”
На 12 декември 2008 г. Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ и
Световната банка организираха дискусионен форум на тема „Инвестиционният
климат в България, системите за фирмено управление, счетоводство и контрол”. На
форума във ВУЗФ, Световната банка за първи път представи пред студенти и
бизнесмени своите последни проучвания за инвестиционния климат в България.
На стр.7 и 8 в рубриката Семинар, поместваме материалите от проведеният на 25 и
26 ноември в Пловдив, семинар с международно участие на тема „Република
България, член на Европейския съюз – предизвикателствата на застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите и проблемите, свързани с нея”.
Форумът беше организиран от Националното бюро на българските автомобилни
застрахователи (НББАЗ), Гаранционния фонд (ГФ) и Асоциацията на българските
застрахователи (АБЗ) и е предназначен за представители на застрахователни
компании, КФН, брокери, специализирани компании за ликвидация на щети, съдии,
адвокати и други.

Вестник „Застраховател прес” вече помести докладите на Ралица Агайн –
заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, и
на Данчо Данчев – председател на Комисията по автомобилно застраховане към
АБЗ, както и резюмета от встъпителните изказвания на Орлин Пенев – председател
на АБЗ, и на Атанас Табов – председател на НББАЗ. Сред най-активните участници
бе Юрий Тодоров – председател на Асоциацията за застрахователна сигурност. В
този брой ви предлагаме в разгърната форма становището на АЗС по някои от
разискваните теми.
На стр.9 и 17 ще прочетете за дейността на Комисията за финансов надзор и на
застрахователните и осигурителните дружества през 2008 година. В условията на
криза усилията на КФН, както и на всички регулатори, са насочени към запазване
стабилността на пазарите и доверието на инвеститорите.КФН, в качеството си на
единен орган за регулиране и надзор на небанковия финансов сектор, продължи и
през 2008 г. да провежда последователна политика, изразена в регулаторната,
лицензионна и контролна дейност на комисията, като усилията бяха насочени и към
активен анализ и мониторинг на пазарната ситуация и пазарните участници.
„Отговорност на моторно превозно
средство”? Според него единственият
критерий
за
справедливост
при
определяне на премията е тежестта на
риска при всяка единица, сравним с
този
в
съвкупността.
Затова
застрахователят
предварително
изучава,
приема,
представя
за
одобряване и съобщава рисковите
На 10 стр. в рубриката
групи и признаците за определянето
“Мнение” Стоил
Александров
–
им. Няма друг признат от световната
председател
на
Съюза
на
теория
и
практика
метод
на
застрахователните
агенти,
търси
изчисляване
на
премиите,
освен
отговор на въпроса “Колко струва
актюерския.
премията по застраховка
На 11 стр. продължава от миналия брой, материалът на Славимир Генчев,
озаглавен „Пазарът диктува цените, но кой и какъв пазар? На 17 ноември 2008 г. в
столичния „Сентрaл Парк Хотел” се проведе еднодневен семинар на тема
“Ценообразуване в автомобилното застраховане – наука, изкуство или просто
бизнес”.Лекторът Георги Матов е квалифициран актюер, член на Българското
актюерско дружество (БАД).
На стр12, 13 и 14 продължава публикуването на материалите от Х икономически
форум за Югоизточна Европа. Втората част на специализирания застрахователен
панел. беше посветена на актуалните проблеми на застрахователния пазар в нашия
регион.
катастрофични рискове в Югоизточна
Европа.
Йоанна
Стефанова
е
озаглавила
този
материал
“Предизвикателствата пред развитието
на лидера”. Някои от основните
въпроси, които намират отговор тук са:
Какви ще бъдат основните ползи за
собствениците на жилища и малките и
средни
предприятия
(МСП)
от
Именно тук Румен
застрахователното покритие, което ще
Гълъбинов - изпълнителен директор
бъде предлагано от Програмата? Защо
на
сдружението
„Инициатива
за
моята страна да се присъедини към
национална програма за управление
Програмата? Каква е ролята на
на катастрофични рискове”, представи
държавния в сравнение с частния
новите
моменти
в
работата
по
сектор?
Програмата за застраховане срещу

На стр.15 и 16 във
“Форум”, продължава публикуването
на материали от VІІ национална
конференция с международно участие
„Застраховането
в
България
при
условията
на
Евроинтеграцията:
предизвикателствата
пред
продължаващата адаптация”. Думата
беше дадена първо на Ралица Агайн,

която
обобщи
проблемите
и
предизвикателствата пред системата
за доброволно здравно осигуряване у
нас в контекста на Европейския
социален модел. В изказването си
Г-жа Агайн прави идентифициране на
проблема, свързан с регулирането на
дейността по доброволно здравно
осигуряване и анализ на нормативната
уредба
на
доброволното
здравно
осигуряване
и
застраховането.
Изяснява кои са основните разлики в
регулирането
и
надзора
на
здравноосигурителната
дейност
и
застрахователната
дейност
в
Република България.

На 18 и 19 стр.е прегледът на английски език на бр.23 и 24.
В “По света”, стр.21 Ива Иванова разказва как пенсионните фондове “проплакаха
от кризата”. Пенсионните фондове на "Пфайзер", "Ай Би Ем", "Юнайтид пърсъл
сървис" и на десетки други щатски компании се включиха в редовете на
"просителите" на помощи от Конгреса на САЩ заради икономическия срив. Вместо
пари обаче те искат промяна на правната уредба.

Ще завършим прегледа с малко лукс и
блясък, породен от Коледният конгрес
на „Евролайф”, проведен в луксозния
Конгресен
център
на
унгарската
столица Будапеща. На 20 и 24стр.
Славимир Генчев отразява неговата
празничната атмосфера. Истинският
блясък е Together on the top – „Заедно
на върха”.

Тук
присъстваха
ръководството,
директори, партньори и представители
на компании „Евролайф” от няколко
страни в Централна и Източна Европа
– България, Украйна, Литва, Латвия,
Румъния и Молдова. Михаел Рихтер генерален мениджър на „Евролайф”
благодари на присъстващите и заяви:
“Тук
всички
сте
доказали,
че
принадлежите
към
найдобрите”.Естествената кулминация на
Коледния конгрес бе тържественото,
съпроводено с много емоции и искрено
вълнение,
награждаване
на
найдобрите служители и директори, при
което бяха връчени множество награди
и отличия и обявени нови позиции
сред
аплаузи,
фоейерверки
и
цветомузика.

Прегледа направи Ваня Петрова

