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СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО

51, сграда Б

51, сграда Б

внос и продажба на оригинални авточасти
www.progress-auto.com

ВРЪЧИХА „ОСКАРИТЕ“ВРЪЧИХА „ОСКАРИТЕ“

На стр. 2

Стоил Александров, председател на Стоил Александров, председател на 
Съюза на застрахователните агенти:Съюза на застрахователните агенти:
„Катастрофичният пул“ „Катастрофичният пул“ 
и застрахованетои застраховането

Петър Андасаров, директор Петър Андасаров, директор 
на в. „Застраховател прес”  на в. „Застраховател прес”  

На стр. 6, 21

На стр. 16

Жените в застраховането

На стр. 18

Банки и банкери

Застрахователите
oвладяха спада 

на приходите си

Фернандо 
Монтес-
Негрет, 
старши 
финансов 
експерт в 
МВФ пред 
в. „Застраховател прес“

На стр. 3, 19

Жени Парпулова, Жени Парпулова, 
главен секретар главен секретар 
на АБЗна АБЗ

В ЗАСТРАХОВАНЕТО И В ЗАСТРАХОВАНЕТО И 
ОСИГУРЯВАНЕТО - 2011ОСИГУРЯВАНЕТО - 2011

Виолина Маринова,  
председател на УС и 
главен изпълнителен 

директор на Банка ДСК

На стр. 12-13

На стр. 5, 10

Земетресението - Земетресението - 
удари удари решителниятрешителният  

час за действиечас за действие

Проф. д-р ик. н. Христо Драганов, консултант на Проф. д-р ик. н. Христо Драганов, консултант на 
в. „Застраховател прес“:в. „Застраховател прес“:
Специфични проблеми при застраховането Специфични проблеми при застраховането 
на големите имуществени комплексина големите имуществени комплекси

На стр. 11, 14

Анализи 2011 г.

Тема на броя

Шумът на парите Поглед назад, поглед напред

оването
Адв. Антоанета Адв. Антоанета 
ДимолароваДимоларова

оглед назад, поглед напред

Жанета Жанета 
Джамбазка, Джамбазка, 
ЗАД „ВИКТОРИЯ“ЗАД „ВИКТОРИЯ“
На стр. 20, 21

„Бул инс“ - „Бул инс“ - 

годишно годишно 
общо събраниеобщо събрание

Дългосрочните Дългосрочните 
животозастраховки животозастраховки 
на месечни вноски – на месечни вноски – 
позитив и негативпозитив и негатив

„Гражданската 
отговорност“ 

на прага на новите 
лимити

На стр. 4

На стр. 8, 9, 17

На стр. 7

На стр. 15, 17
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