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ГРУПАТА БУЛСТРАД НА VIG - БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП И БУЛСТРАД
ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – НОМЕР 1 НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В
БЪЛГАРИЯ
По данни на Комисията за финансов надзор компаниите на Виена Иншурънс Груп са
номер 1 на пазара в общото застраховане и животозастраховането за полугодието на
2017 г. и запазват лидерските си позиции също и през юли.
БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП бележи 12,4 % пазарен дял към средата на
годината в общото застраховане и отчита премии надвишаващи 127,6 млн. лева към
31.07.2017 г. Компанията успя да се пребори за първата позиция с много балансиран
портфейл по всички линии на бизнес, като задължителната застраховка Гражданска
отговорност на автомобилистите заема едва 20%.
В края на юли приходите на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП в
животозастраховането достигат 59,4 млн. лв. при ръст на премиите от 24,6% на
годишна база, а пазарният дял на компанията е 21,6%. БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП запазва първо място и в сегмента на здравното застраховане,
където отчита 16,6 млн. лв. премиен приход за първите седем месеца на 2017 г., което
съответства на 27% от целия пазар на здравно застраховане у нас.
Към края на юли компаниите на ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП у нас отчитат общо 189.5
млн. лв. брутен премиен приход, с което отбелязват над 12% общ ръст на премиите на
годишна база. Към края на юли 2017 компаниите от групата държат 14,48% дял от
застраховането в България, което отрежда лидерска позиция за ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП на застрахователния пазар в България.
===
Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е водещ специалист в застраховането в Австрия и Централна и Източна
Европа.
Групата обхваща близо 50 компании от 25 страни и може да се похвали с дългогодишна традиция, силни
марки и близка връзка с клиентите. ВИГ има зад гърба си почти 190 години опит в застрахователния
бизнес. Със своите близо 25 000 служители, Виена Иншурънс Груп е безспорен лидер на своите пазари в
Австрия и Централна и Източна Европа. Ето защо компанията има отлични шансове да извлече найдоброто от дългосрочните възможности за растеж в регион с население от 180 милиона.
Виена Иншурънс Груп, която е регистрирана на борсата, е с най-висок рейтинг АТХ, водещият индекс на
Виенската фондова борса. Нейните акции се търгуват също и на фондовата борса в Прага.

За допълнителна информация:
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
Цанко Кръстев - тел.: +359 2 9856 602
ел. поща: tsanko_krastev@bulstrad.bg

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП”
Елица Наумова - тел.: +359 2 460 41 35

Забележка: Отчетените данни са по официалната информация, оповестена от Комисията за финансов надзор в България според
Отчет за приходи и разходи.
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ел. поща: e_naoumova@@bulstradlife.bg

Забележка: Отчетените данни са по официалната информация, оповестена от Комисията за финансов надзор в България според
Отчет за приходи и разходи.
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