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Пазар
Животозастраховането в България е сегмент, 
който има значителен потенциал за развитие. 
Нивото на животозастрахователно прониква-
не (отношението на брутния премиен приход 
на животозастрахователните компании към 
брутния вътрешен продукт на страната) е все 
още относително ниско в сравнение с други-
те държави от Европейския съюз. Същото се 
отнася и за нивото на животозастрахователна 
плътност (размерът на премията за застрахов-
ка „Живот“ на глава от населението в стра-
ната). Това разкрива сериозни възможности за 
привличане на нови клиенти, които могат да се 
възползват от широк набор предимства и ползи, 
гарантирани от застраховката „Живот“.
По данни на Комисията за финансов надзор към 
края на 2014 г. в сектора оперират 16 компа-
нии, които предлагат животозастрахователни 
продукти и услуги и заедно генерират почти 
една пета (или 340,6 милиона лева) премиен 
приход от общия приход (1 775 милиона лева), 
отчетен от целия застрахователен сектор в 
България през 2014 г. Тенденцията по отно-
шение на приходите от животозастраховане 
в страната е възходяща – статистиката 
сочи, че през 2014 г. те са се увеличили с 11% 
спрямо 2013 г. Най-големият дял от приходите 
– към 74%, се дължи на сключени спестовни 
застраховки „Живот“ и рента.

Животозастрахо-
ването в България 
е ориентирано 
приоритетно към 
проактивното пред-
лагане на продукти, 
услуги и решения за 
животозастрахова-
телна защита, които 
могат да гаранти-
рат повече спокой-
ствие, сигурност и 
финансова подкрепа 
на клиентите и 
техните близки в 
дългосрочен план. В 
тази връзка живото-
застрахователният 
бранш работи обе-
динено и активно за 
повишаване инфор-
мираността на об-
ществото за смисъла и значението на застра-
ховките „Живот“. От 2013 г. Асоциацията на 
българските застрахователи започна серия от 
рекламно-информационни кампании, насочени 
към популяризиране на предимствата и ползите 
от животозастраховането. 
От 2014 г. функционира и 
специален сайт – 
www.mylifebg.com, който 
споделя актуални факти и 
убедителни аргументи в 
отговор на някои от най-
популярните митове за жи-
вотозоастраховането. Тези 
инициативи се подкрепят 
от компаниите в сегмента, 
в т.ч. и от ЗАД „БУЛСТРАД 
ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП“.
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 
има над 20-годишен опит в 
успешното предлагане на 
професионални животозас-
трахователни решения и 
близо 500 хиляди индивидуал-
ни и корпоративни клиенти. 
Дружеството е един от во-
дещите животозастрахователи 
в страната със стабилни пози-
ции на пазара, устойчив ръст 
на ключовите финансови по-
казатели и пазарен дял, който 
плавно расте през годините. 
За последните няколко години 
брутният премиен приход на 
„БУЛСТРАД ЖИВОТ“ се е удвоил, 
като в края на 2014 г. достига 
54,3 милиона лева. В сравнение с края на 2013 г. 
това означава 18% ръст на премийния приход 
на годишна база. Активите под управление на 
компанията към края на 2014 г. възлизат на при-
близително 103 милиона лева, а брутните техни-
чески резерви – на над 86 милиона лева. Пазар-
ният дял на дружеството също продължава да 

се увеличава – в  края на 2014 г. вече е 16%, а в 
края на първото тримесечие на 2015 г. е 21,4%, 
което затвърждава лидерските позиции на ЗАД 
„БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на 
българския животозастрахователен пазар. 

Постижения на марката 
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП“ е носител 
на редица награди както за 
постигнатите успехи в сфе-
рата на животозастрахова-
нето, така и за инициативи 
в сферата на корпоративна-
та социална отговорност, 
които компанията устойчиво 
развива през годините:
• Награда за Финансов про-
дукт на годината 2007 – от 
международното изложение 
„Банки Инвестиции Пари“ 
за застраховка „Критични 
болести“
• Специална награда от 
Конфедерацията на работо-
дателите и индустриалците 
в България (КРИБ) за корпо-
ративен проект за календар с 

рисунки на деца на служители за 
2008 г., представен на конкурса 
„ПР Приз“
• Награда за Застраховател 
на годината 2013 за най-добри 
продукти в животозастраховане-

то – от Българската асоциация на 
застрахователните брокери

• Награда за Бизнес продукт/ марка на 
годината – застраховане и финанси 2013 

от Годишните бизнес награди на „ВИЗА Клуб и 
партньори“
• Награда на Гюнтер Гайер за социално съз-
нание за 2013 г. – за социално отговорните 
проекти, развивани от дружеството през 
годините

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП“ – един от 
водещите животозастрахо-
ватели в България, има над 
20-годишен опит в успешното 
предлагане на професионал-
ни животозастрахователни 
решения за корпоративни и 
индивидуални клиенти. 
Мажоритарен акционер в дру-
жеството е ЗАД „БУЛСТРАД 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 
(95,53%), а международният 
презастраховател Hannover 
Re има 4,47% акционерно учас-
тие в компанията. 
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП“ АД разпо-
лага със собствена мрежа 
от агенции и офиси в цяла 
България, а продуктите и 
услугите на дружеството се 
предлагат от професионални 
застрахователни консултанти 
и експерти, специално обучени 
и сертифицирани по стандар-
тите на компанията.

www.bulstradlife.bg 
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На 7 ноември е създадено ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД става член 
на „Виена Иншурънс Груп“ – водещият застрахователен специа-
лист в Австрия, както и в Централна и Източна Европа. 

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ успешно при-
добива застрахователния портфейл на ЖЗК „Български имоти“.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ отбелязва 20-годишен юбилей.

ЗОД „Булстрад Здраве“ се влива в ЗАД 
„БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

Продуктът 
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП“ предлага широка гама от гъвкави 
програми и решения – спестовни програми, 
допълнителни защитни покрития, решения за 
корпоративни клиенти и мотивация за служи-
телите, застраховки за кредитополучатели, ре-
шения за здравна защита и грижа, застраховки 
за пътуващите в чужбина и др. 
През последните години дружеството 
пусна на пазара пет нови продукта 
в защита на живота и здравето 
на клиентите и техните близки: 
„Рискова детска застраховка“, 
„Комплексна здравна застрахов-
ка“, Здравна застраховка „Пре-
миум“, „Медицинска застраховка 
за чуждестранни граждани, 
пребиваващи на територията на 
Република България“ и застраховка 
„Здравна грижа“.

Дружеството разполага със собствена мрежа 
от агенции и офиси в цяла България, а негови-
те продукти и услуги се предлагат от про-
фесионални застрахователни консултанти и 
експерти, специално обучени и сертифицирани 
по стандартите на компанията.
Дружеството извършва застрахователна дей-
ност по животозастраховане и застраховане 
срещу злополука с Лиценз № 6 от 15 юни 1998 г. 
и притежава допълнителен Лиценз № 2 от 
15 ноември 2012 г. за предлагане на застра-
ховка „Заболяване“.

Съвременно развитие 
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП“ е едно от най-динамично и успешно раз-
виващите се дружества на българския живото-
застрахователен пазар. 
За последните близо десет години компанията 
се развива устойчиво напред и нагоре както по 
отношение на приходи, така и по отношение на 
пазарен дял и пазарна позиция. За този период 

Знаете ли, че...

• Най-успешните професионални 

застрахователни консултанти на ЗАД 

„БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП“  членуват в Експертния клуб на 

дружеството, учреден през 2008 г.

Знаете ли, че...

• В ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП“  работят експерт-

застрахователни консултанти – членове 

на международната асоциация MDRT, 

която обединява най-добрите профе-

сионални застрахователни 

консултанти в света.

от фондация „Помощ за благотворителност-
та в България“ и фондация „Сирак“, както и 
каузата „Подкрепяща семейна грижа за деца 
в риск“ на фондация „За Нашите Деца“. За нея           
„БУЛСТРАД ЖИВОТ“ дари 20 000 лева, с които 
през 2015 г. ще бъдат спасени от изоставяне  
10 деца и ще бъдат подкрепени 20 деца в при-
емни семейства. Сумата, която дружеството 
дарява конкретно за тази кауза, се обезпеча-
ва благодарение на наградата на д-р Гюнтер 
Гайер за социално съзнание, която основният 

акционер на „Виена Иншурънс Груп“ – „Винер 
Щетише Ферзихерунгсферайн“, присъди 

на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП“ през 2013 г. за 
социалната му ангажираност.

Ценности на марката 
Визия: ЗАД „БУЛСТРАД ЖИ-
ВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 

е водеща компания със стабилни 
финансови резултати, която налага 

стандарти на животозастраховател-
ния пазар и се полз-
ва със заслужено 
доверие.
Мисия: С профе-
сионални живото-
застрахователни 
решения да прави 
настоящето по-
стабилно, а бъдеще-
то – по-сигурно и 
достойно.  
Ценности: лоял-
ност, честност, 
отговорност, ин-
дивидуален подход, 
професионализъм, 
екипност, традиции, 
развитие.

пазарният дял на „БУЛСТРАД ЖИВОТ“ се е уве-
личил с близо 10 процентни пункта – до 16% в 
края на 2014 г., а приходите на компанията са 
нараснали над четири пъти. Със своите пости-
жения дружеството дава сериозна заявка за 
лидерската позиция в животозастрахователния 
сегмент в страната – от позиция в Топ 6 през 
2006 г. компанията се изкачва до Топ 3, където 

остава за три поредни години – от 2009 до 
2011, за да заеме своето заслужено 

място в Топ 2 в сегмента от 2012 г. 
насам. 
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП“ е и лидер по 
отношение на прилагането на 
иновативни подходи, решения и 
добри практики, които създават 

нови бизнес възможности. Това 
е първата компания в животоза-

страхователния сегмент в България, 
която през 2009 г. успешно придоби 

портфейла на друга животозастраховател-
на компания – ЖЗК „Български имоти“. 
Дружеството е сред първите с допълнителен 
лиценз за предоставяне на застраховка „Забо-
ляване“ (Лиценз № 2 от 15 ноември 2012 г.). 
Също така, през 2013 г. ЗОД „Булстрад Здраве“ 
се вля в ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП“, с което дружеството 
затвърди позицията си на водещ доставчик 
на решения за здравна грижа на българския 
застрахователен пазар. По данни на Комисия-
та за финансов надзор ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е номер 1 по при-
влечени приходи от застраховка „Заболяване“ 
през 2014 г. с 16% дял от пазара на здравно 
застраховане у нас.

Промоция 
През годините „БУЛСТРАД ЖИВОТ 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е била 
официален застраховател и 
партньор на редица култур-
ни, образователни, музикални 
и спортни инициативи, сред 
които са Международният 
шахматен турнир Mtel Masters, 
Третият международен конгрес по 
българистика, фестивалът „Каварна 
Рок“, Етно-джаз фестивалът 
July Jazz, предаването „Без 
багаж“, реалити формати-
те Music Idol, Survivor, Star 
Mashine и др.
Като социално отговорна 
компания „БУЛСТРАД ЖИВОТ“ 
подкрепя с постоянство 
благотворителни инициа-
тиви и проекти, насочени 
към деца и младежи, лишени 
от родителски грижи или в 
неравностойно положение. 
Например – турнирите на 
Българската асоциация по 
плажен волейбол, стипен-
диите „Готови за успех“ за 
ученици и студенти – сира-
ци и полусираци, с отличен 
успех, раздавани ежегодно 
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