Българският застрахователен сектор е един от най-бързо
развиващите се в Европа за 2018 г.
Свикнали сме българският бизнес да е традиционно с едни от най-скромните показатели в
сравнение с европейските си конкуренти, а положителните примери да се приемат по-скоро
като изключение. Затова за застрахователния сектор е значим повод за гордост в навечерието на
празника на застрахователя да се появи в челните места на престижната класация на Insurance
Europe по няколко показателя.
Българското застраховане се нарежда на трето място в Европа за най-бърз растеж на
застрахователния сектор, като темпът на растеж надвишава два пъти средния за Европа.
Застрахователният ни сектор заема второ място за най-голям прираст в общото застраховане,
четвърто място за най-голям прираст в изплатените обезщетения по общо застраховане,
четвърто място по ръст на здравното застраховане и второ място в Европа по ръст на
инвестициите на застрахователните дружества.

1. Класация по общ премиен приход на застрахователния сектор
Българският застрахователен сектор се нарежда на трето място за най-бърз растеж с 13,3% за
2018 г., като това е над два пъти повече от средния темп на растеж за Европа.
Общ премиен приход на европейския застрахователен сектор за 2018: 1 311 милиарда евро
Прираст за цялото застраховане в Европа 2018: +6,2%
Прираст за България: +13,3%
Прираст на:

2. Общо застраховане
2.1. Класация по ръст на премийния приход в общото застраховане
Данните на Insurance Europe сочат, че ръстът в премийния приход по общо застраховане в
нашата страна е близо 4 пъти по-висок от средното за Европа, с което българският
застрахователен сектор заема второ място в Европа.
Премиен приход в Европа по общо застраховане за 2018: 407 милиарда евро
Прираст в общото застраховане за 2018 за цяла Европа: +5,7%
Прираст за България: +20,1%
Прираст на:

Най-големи 5
1 UK 12,9%
2 DE 3,4%
3 FR 3,0%
4 IT
2,1%
5 ES 5,4%
Най-растящи 5
1 EE 36,7%
2 BG 20,1%
3 TR 18,7%
4 MT 14,4%
5 UK 12,9%
Най-стагниращи 5
1 LU 1,8%
2 FI
1,4%
3 CH 0,9%
4 PT -1,4%
5 DK -3,8%

2.2. Класация по ръст на изплатените обезщетения по общо застраховане
Ръстът на изплатените обезщетения по общо застраховане в България е близо 3 пъти по-висок
от средното за Европа.
Изплатени обезщетения в Европа по общо застраховане за 2018: 253 милиарда евро
Ръст на обезщетенията в общото застраховане за 2018 за цяла Европа: +4,8%
Ръст на обезщетенията в България: 12,8%

3. Здравно застраховане: класация по ръст на премийния приход
Здравното застраховане в България се развива над 5 пъти по-интензивно в сравнение със
средния за Европа темп, като това отрежда на страната ни 4-то място сред най-растящите пазари
на здравно застраховане на континента.
Премиен приход в Европа по здравно застраховане за 2018: 111 милиарда евро
Прираст в здравното застраховане за 2018 за цяла Европа: +4,8%
Прираст за България: +24,7%

4. Инвестиционен портфейл на Европейските застрахователи
На фона на свиващите се инвестиции на застрахователите в Европа, българското застраховане
бележи особено значим ръст от 10,9%, което му отрежда второ място на континента, след
Турция, и първо място сред страните в Европейския съюз.
Общо инвестиции на застрахователите за 2018: 123 милиарда евро
Свиване на инвестициите за 2018 за цяла Европа: -0,7%
Ръст на инвестициите на застрахователите в България: +10,9%
Динамика на инвестициите в:

