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ПАЗАР
„Армеец“ се развива с темпове, изпреварва-
щи ръста на целия застрахователен пазар, 
който според статистиката е 18,74%. За 
деветте месеца на 2007 г. е реализиран 
премиен приход от 59 милиона лева с постиг-
нат стабилен ръст спрямо предходната годи-
на по всички видове застраховки. Ръстът 
в премийния приход на компанията спрямо 
същия период на 2006 г. е 58%, с което тя 
продължава да изпреварва темповете на 
развитие на пазара.
През последните няколко години „Армеец“ 
се превръща в една от водещите компании 
на застрахователния пазар. Дружеството 
предлага всички застрахователни услуги с 
изключително професионално отношение и 
индивидуален подход към своите клиенти. 
То осъществява дейността си в 50 града 
в страната чрез развита клонова мрежа, 
включваща 43 агенции, 32 представителст-
ва и над 6000 агенти, както и 121 доверени 
сервиза в цялата страна.
Дружеството традиционно разработва и 
предлага продукти и услуги, предназначени 
за застраховане на имуществото на Бъл-
гарската армия и здравето на българските 
военнослужещи.
Основната цел на дружеството е да увели-

Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „Армеец“ се утвърждава 
като най-динамично развиващата се компания на застрахователния пазар в България. Специ-
ализирано първоначално в областта на военното застраховане, днес дружеството предлага  
всички видове застрахователни услуги.

чава пазарния си дял във всяко едно направ-
ление, защитавайки интересите на своите 
клиенти и партньори чрез гъвкаво предла-
гане, компетентен мениджмънт и разумни 
цени. На база на регистрираните финансови 
резултати за последните пет години през 
2007 г. ЗПАД „Армеец“ надхвърля досегашни-
те нива на премиен приход, като достига  
90 милиона лева при пазарен дял в рамките 
на 6%–7%.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
През 2007 г. „Българска агенция за кредитен 
рейтинг“ АД (БАКР) повиши дългосрочния 
рейтинг за способност за изплащане на ис-
кове на ЗПАД „Армеец“ от BB+ на iBBB- (пер-
спектива: стабилна), краткосрочен рейтинг 
ia-3. Оценката се базира на положителните 
тенденции по отношение на финансовото 
състояние и инвестиционната дейност на 
компанията, включително нива на ливъридж 
значително под средните за конкурентната 
група, подобрените показатели на ликвид-
ност и нарастването на инвестиционната 
доходност, както и на запазването на отче-
тените в предишната оценка показатели по 
отношение на оперативна ефективност и 
презастраховане. 
ЗПАД „Армеец“ е лидер в застраховките на 
летателни апарати и свързаните с тях от-
говорности, като нейни клиенти са над 50% 
от всички лицензирани превозвачи и други 
авиационни оператори в страната. Тради-
ционно ЗПАД „Армеец“ е сред първите три 
компании по приходи в застраховките „Зло-
полука“ и „Помощ при пътуване“ с пазарен 
дял над 12%. Компанията запазва водещото 
си място и в автомобилното застраховане: 
по отношение на застраховка „Каско“ 
пазарният дял спрямо предходната 
година се е увеличил от 7% на 
9%, а по „Гражданска отго-
ворност“ ръстът от 44% 
(при 5,80% за целия пазар) я 
изкачва с едно място напред 
в класацията, с пазарен дял от 
над 5%. 
В областта на имуществените 
застраховки реализираният от ком-
панията ръст за деветмесечието на 
2007 е 65%, сравнено със същия период 
на 2006. 

ПРОДУКТЪТ
„Армеец“ извършва всички видове застрахо-
ване по раздел „Общо застраховане“ от 
Кодекса за застраховането. Сред най-атрак-
тивните продукти на компанията е застра-
ховка „Защитен дом“, която се отличава не 
само с едно от най-широките покрития на 
пазара, но и с ниски годишни премии за все-
ки риск, както и с гъвкавост при избора на 
покритие. Застраховката е обявена за Фи-
нансов продукт на 2006 г. на Международно-
то финансово изложение „Банки, Инвестиции, 
Пари“.
Застраховка „Каско“ на моторни превозни 
средства е водеща и приоритетна за дру-
жеството. Компанията осигурява безплатна 
пътна помощ в случаите на пътнотранс-
портно произшествие за територията на 
цялата страна. Чрез първокласния лидер в 
асистанс услугите „Авус Интернешънъл“ на 
клиентите се предлага и пълно съдействие 
за щети, настъпили извън територията на 
България.
Застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“ за страната и чужбина е 
друг предпочитан продукт на „Армеец“. При 
сключена застраховка „Зелена карта“ и на-
личие на действаща застраховка „Пълно кас-
ко“ безплатно се разширява покритието на 
отговорността за териториите, за които 
застраховката „Каско“ е валидна. Дружест-
вото предлага и другите разновидности на 
застраховката „Гражданска отговорност“ 
– „Зелена карта“ (с покритие за страните 
– членки на международната система „Зеле-
на карта“, които са извън Европейския съюз) 
и „Гранична застраховка“, съобразени с изис-
кванията на Кодекса за застраховане. 

2006

www.armeec.bg

С марката „Армеец“ се предлагат и заст-
раховки „Карго“, „Електронна техника“, 
„Защитена фамилия“, селскостопански заст-
раховки, застраховки на професионална 
отговорност, на кредити, лизинг, гаранции, 
застраховки „Злополука“ и др. Тарифите и 
бонусите са изключително изгодни при ед-
нократно заплащане на застрахователните 
вноски, при комплексни застраховки, систем-
но подновяване на застраховката, липса на 
щети и при договаряне на средства за пре-
венция на риска.
Разработването на нови продукти е свър-
зано освен с промени в законодателството 
(въвеждане на задължителни застраховки, 
главно по отношение на професионалните 
отговорности), така и с предлагането на 
допълнителни покрития и услуги по действа-
щите продукти. 
Сигурността на своите клиенти компания-
та гарантира чрез стабилната си презаст-
рахователна програма. В нея участват 
първокласни презастрахователи като Mitsui 
Sumitomo Reinsurance Limited, Hannover Re, 
Lloyds, AIG, както и други световноизвестни 
партньори, притежаващи най-висок рейтинг 
(според S&P). Презастрахователната прог-
рама на „Армеец“ гарантира на клиентите 
приемането на рискове, многократно по-го-
леми от акционерния му капитал.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Сред особено успешните разработки на „Ар-
меец“ са застраховките на отговорности 
(адвокати, нотариуси, застрахователни бро-
кери, медицински персонал и др.). Интерес на 
пазара предизвикват най-новите разработки 
на компанията в тази област – „Професио-
нална отговорност на инвестиционните 
посредници“ и „Професионална отговорност 
вследствие дейности по сертифициране, ли-
цензиране и контрол“.
Още през 2006 г. „Армеец“ въвежда нови 
за българския пазар услуги в допълнение 
към застраховката „Помощ при пътуване в 
чужбина“, предназначена за туристическия 
бранш. Застраховката е валидна за целия 
свят и предлага изключително широк об-

хват на застрахователното 
покритие и денонощна помощ 
чрез асистанс обслужване на 
български език. 
В изпълнение на приетата от 
дружеството стратегия за 
разработване и внедряване 
на актуални и разширени зас-
трахователни покрития от 
средата на 2007 г. ЗПАД „Ар-
меец“ вече предлага новата 
за застрахователния пазар в 
страната застраховка „Каско 
удължена гаранция“. Познато-
то за европейския пазар заст-

рахователно покритие е разработено със 
сътрудничеството на водеща международна 
компания и осигурява застрахователна защи-
та за механични и електрически аварии при 
леки и товарни автомобили до 3,5 т.
Внедрените от началото на 2007 г. евро-
пейски практики при автомобилните заст-
раховки чрез безплатното разширяване на 
покритието по застраховка „Каско“ за корпо-
ративни клиенти – „Автокаско PLUS“, и въве-
дената диференцирана тарифа предлагат 
индивидуален подход и комплексно обслужва-
не на всеки от клиентите на дружеството, 
като се отчитат най-вече състоянието и 
развитието на застрахователния риск при 
предварително определени групи.
Системите „Бонус – Лоялен клиент“, „Префе-
ренциален клиент“ и сключването на застра-
ховка „Каско“ на моторно превозно средство 
(МПС) при условията на „GAP Покритие“ за 
лизингови автомобили са другите нови, вече 
осъществени идеи в продуктовата политика 
на дружеството. 
Съвместно с „Централна кооперативна бан-
ка“ АД – основен акционер в дружеството, 
ЗПАД „Армеец“ планира разработване на 
услуги в областта на обслужване на заст-
рахователните потребности на клиентите 
на банката и на самата банка, използване 
на мрежата от клонове и офиси на банката 
за продажба на застрахователни продукти и 
развитие на съвместни офиси, предлагане на 
комбинирани банково-застрахователни про-
дукти и банкашурънс.

„Армеец“ е лицен-
зирано и за пред-
лагане на всички 
видове услуги в 
областта на пре-
застраховането. 

Факти, които не знаете за

АРМЕЕЦ

Релефът „Свети Георги“, плод на творчес-
кото вдъхновение на световноизвестния 
български художник Георги Чапкънов–Чапа, 
е изработен специално за десетгодишни-
ната на ЗПАД „Армеец“ в малък авторски 
тираж. 

ЗПАД „Армеец“ е първото застрахо-
вателно дружество в България, което 
въведе системата „бонус малус“, което 
означава, че всеки клиент, който при 
подновяване на застраховка „Каско“ не 
е предявявал претенции за изплащане 
на застрахователно обезщетение през 
изминалия едногодишен период, ползва 
отстъпка от дължимата застрахова-
телна премия.

ЗПАД „Армеец“ е изцяло българска ком-
пания, част от холдинга на „Химимпорт“ 
АД – публично дружество, чиито акции се 
търгуват на Българската фондова борса. 

„Химимпорт“ АД 
придобива чрез 
Агенцията за 
приватизация 
мажоритарния дял 
от акциите в 
ЗАД „Армеец“.

2002
ЗАД „Армеец“ 
получава лиценз 
за застрахова-
телна дейност.

1998

ПРОМОЦИЯ
ЗПАД „Армеец“ е основен спонсор на Българ-
ската карате киокошин федерация и активно 
съдейства за развитието на този вид спорт. 
Спонсорира също така българския тенис на 
маса и развитието на автомобилизма в Бъл-
гария. 
Дружеството подпомага редица фолклорни и 
фестивални прояви, водено от принципа, че 
изкуството съществува и може да оцелее в 
една финансово стабилна среда, ако е пред-
назначено за възможно най-голям брой потре-
бители. 
„Армеец“ подпомага Българската спортна 
федерация за деца, лишени от родителски 
грижи.
Традиционно е участието на компанията в 
организираните от Генералния щаб на Българ-
ската армия и от Военновъздушните сили на 
Република България мероприятия и паради.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА 
Посланието на „Армеец“ е „Храброст, Твър-
дост, Почтеност“. Дружеството отчита 
нуждите на потребителите чрез индивидуа-
лизиране на продуктите и бързо компенсиране 
на щетите. То непрекъснато развива и ак-
тивизира търговската си мрежа и залага на 
активния диалог между акционери, мениджъри 
и сътрудници, за да повиши интелектуалния 
потенциал на компанията.
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Учредено е Военнозаст-
рахователно акционерно 
дружество „Армеец“. В 
началото то е специа-
лизирано в областта на 
военното застраховане 
и обслужва изключител-
но нуждите на Българ-
ската армия.

Рейтингът за 
способността за 
изплащане на искове 
на „Армеец“ е iBBB- 
(перспектива: ста-
билна), краткосрочен 
рейтинг ia-3.

2007


