Застрахователите от Видин отчитат, че има спад в доброволните застраховки
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Видин. Застрахователният сектор във Видин отчита, че клиентите на
застрахователните компании все по-често предпочитат при сключването на
застраховките си да използват разсрочените варианти за това, независимо дали става
въпрос за доброволно, или задължително застраховане. Това каза за радио “Фокус”Видин Бисер Първанов, управител на видински клон на застрахователно дружество.
„Спадът в доброволните застраховки като цяло не е голям, но съществува. Забелязва се
все по-стриктно спазване на сроковете за поредните вноски, свързана с притесненията
от проверките на Пътна полиция и последващите глоби, при неносене или
непритежание на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, обяни
Първанов. Все по- рядко са случаите на опити за писане на полици със задна дата, най
вече от застрахователните агенти. Това е практика, която е трудно контролируема,
подчерта застрахователят. Той обясни и какво се случва с работата на
застрахователите заради това, че по-стриктно се гледа на от Комисията по Финансов
Надзор за отчетността на полиците и вноските по тях. „Във връзка с установяването на
праг на процентите на комисионите възнаграждения по полиците „Гражданска
отговорност”- до 15 -18 %, което е наполовината от това, което се даваше на агенти и
брокерите, се забелязва спад на интереса от страна на застрахователните агенти за
писане на полици от този вид. Докато преди това се работеше средно за 30-40, до 60-80
лв. на полица при еднократно платена премия, сега нивата са от рода на 15 до 30 лв. за
масовите кубатури”, обясни управителят на застрахователното дружество. Той каза
още, че до няколко месеца ще влезе в сила изискването за писане само на полици от
т.нар. електронен вид. Това ще затрудни най-вече агентите, които до сега са писали
полиците собственоръчно. Засилените проверки от Пътна полиция в цялата страна се
отразяват на редовността на гражданите по отношение на задължителните
застраховки. Глобите за липса на тази застраховка са 400 лв. Въпреки това, има голям
процент от водачите по улиците, които продължават да управляват автомобилите си
без тази застраховка, каза в заключение Бисер Първанов. радио "Фокус" - Видин
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