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Г лобализацията, която се осъществява в
промишлеността, търговията и другите

стопански сфери на икономиката, навлиза посте-
пенно и в застраховането. Процесите на глобализа-
цията в застраховането имат значение, както за от-
делното застрахователно дружество, така и за ця-
лата икономика. Вниманието в настоящата статия
ще бъде насочено към изследване на въпроса за
глобализацията от гледна точка на отделното за-
страхователно дружество и за участието на чужде-
странните застрахователи в застраховането и пре-
застраховането. 

Процесите на глобализация, влияещи върху об-
щоевропейското застрахователно пространство, на-
лагат застрахователната дейност да се извършва в
тясно сътрудничество с външни институции и
структури. Глобализацията в застраховането е в
пряка зависимост от глобализацията в икономика-
та. Най-общо глобализацията в застраховането мо-
же да се определи като процес на сближаване, обе-
диняване и сливане на пазарите на застрахователни
продукти, предлагани от наши и чуждестранни за-
страхователи. Тя се проявява чрез формиране на за-
страховане от нов тип, основаващо се на интерна-

ционализацията  на застрахователната дейност в
отделните страни и създаване на световна застрахо-
вателна пазарна система с единна инфраструктура.
Осъществяването на глобализацията в застрахова-
нето не е самоцел, а е преди всичко средство за по-
стигане на поставените цели във връзка с мотива-
цията за осъществяване на застрахователна дей-
ност, за внедряване на нови технически средства за
комуникация, на нови информационни и застрахо-
вателни технологии, налагане в конкурентната бор-
ба на застрахователния пазар за овладяване на по-
голям дял от него, за по-добро и качествено об-
служване на клиентите, за получаване на по-висок
премиен приход и постигане на достатъчна сигур-
ност за съществуването на дружеството, намалява-
не на застрахователните плащания, свързани с реа-
лизирането и изравняването на риска и с издръжка-
та на дружеството и в крайна сметка - подобряване
на резултатността и на финансовите показатели от
осъществяваната застрахователна и презастрахова-
телна дейност. Следователно глобализацията оказ-
ва съществено влияние върху дейността на застра-
хователното дружество, върху постигането на по-
ставените цели и в крайна сметка върху финансова-
та стабилност (сигурността) на дружеството. Зато-
ва в отделното застрахователно дружество глобали-
зацията следва да се преценява преди всичко от
гледна точка на това, доколко допринася за пости-
гане на предварително поставените цели.

Глобализацията позволява да се повиши власт-
та за вземане на решение и за разпореждане на за-
страхователния пазар и в самото застрахователно
дружество. Основните насоки чрез които тя се по-
стига са:

а) регламентиране на правно-нормативната
уредба и на застрахователните отношения за улес-
нение на интернационализацията и последващата
я глобализация на застраховането;

б) увеличаване на застрахования състав на за-
страхователното дружество с промяна и в неговата
структура с цел по-добро изравняване на риска в
неговите рамки, т.е. в рамките на видовете застра-
ховки, рисковите групи, по място (региони) и по
време;

в) привличане на транснационални компании
за участие в приватизацията в страната, които пре-
дизвикват глобализация и в застраховането - те на-
влизат в икономиката и с тях идват и техните за-
страхователи;

г) участие на чуждестранни застрахователи в
смесени застрахователни акционерни дружества, в
които притежават основния пакет от акции;
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д) интернационализиране на застрахователни-
те отношения чрез интегриране на националния и
международен застрахователен бизнес, съчетано с
реорганизирането им в глобални структури за
предлагане и реализиране на застрахователни про-
дукти;

е) обединяване в едно на две или няколко дру-
жества, които са съществували до този момент ка-
то самостоятелни, вследствие на което един за-
страховател печели власт за вземане на решение и
разпореждане за сметка на друг застраховател,
който загубва напълно или частично своята самос-
тоятелност.

Глобализацията в застраховането започва със
сътрудничество между отделни застрахователни
дружества от страната и от чужбина, при което се
постига интернационализация на застраховател-
ния бизнес, в която участниците първоначално не
загубват своята самостоятелност, но постепенно я
губят в ограничен размер. Властта за вземане на
решение и разпореждане постепенно се увеличава
в рамките на един застраховател чрез непрекъсна-
то увеличаване на неговия относителен дял в ос-
новния капитал на дружеството и респ. в неговото
управление. 

На нашият застрахователен пазар вече
присъстват световноизвестни застрахователни
компании1, с което страната се включи активно в
процеса на глобализация в застраховането. Това
вече поставя по-високи изисквания към застрахо-
вателите по отношение на:

– увеличаването на капиталовата им база;
– редизайн на организационната структура и на

вътрешната организация на дейността, с цел да се
доближи тя до клиентите, по-пълно да се задоволя-
ват техните потребности, да се подобри комуника-
цията с тях и да се повиши доверието им към за-
страхователите и посредниците;

– постигане на по-добро корпоративно управ-
ление;

– въвеждане на добрите европейски практики
за наемане и оценяване на квалификацията на пер-
сонала, акцентирайки не само на модерното зна-
ние и притежавана квалификацията и професиона-
лизма, но и на комуникативни умения, мотивира-
ност, инициативност, способност за работа в екип,
творчески подход и аналитично мислене, трудолю-
бие, упоритост и прецизност, зрялост и лекота в

социалните контакти, способност за вземане на ре-
шения при различни ситуации в застрахователното
дружество; наложително е в бъдеще персоналът на
застрахователното дружество да има увеличен
достъп до програми за продължаващо обучение
във висшите училища2;

– подобряване на системите за вътрешен конт-
рол чрез въвеждането на надеждни методи за кон-
трол, оценки и одитиране на тези системи с основ-
на цел гарантиране на стабилността на застрахова-
телните дружества в условията на новата глобална
конкурентна среда;

– засилване на надзора върху дейността на за-
страхователите и подобряване на неговата ефикас-
ност и ефективност чрез разширяване на икономи-
ческите методи за регулиране за сметка на админи-
стративните и др.

Осъществяването на глобализацията и широко-
то навлизане на чуждестранните застрахователи на
застрахователния пазар има редица предимства за
развитието на застраховането у нас. Очаква се, че
чуждестранните застрахователни компании ще
предложат в бъдеще на застрахователния пазар по-
висококачествени и адекватни застрахователни
продукти, с нормални и реални тарифи, с което
претенциите на клиентите непрекъснато ще нарас-
нат и все повече ще предявяват предпочитания към
качественото им обслужване. Това не само ще сти-
мулира местните застрахователи да повишават
своята конкурентоспособност, но ще им даде
възможност да усвояват чуждестранния опит в за-
страхователния мениджмънт и маркетинг и да се
учат на професионализъм. Нещо повече, чуждест-
ранните застрахователни компании ще съпроводят
своята дейност на националния застрахователен
пазар с такова обслужване на клиентите, каквото
традиционните наши дружества засега все още не
могат да постигнат. Това те ще реализират благода-
рение на използването не само на най-модерните
компютърни и телекомуникационни системи за ди-
ректен контакт с клиентите, с цел ускоряване и по-
добряване на тяхното обслужване при сключване-
то на застрахователни договори, но и поради на-
сочването им към реорганизация (редизайн) на це-
лия застрахователен бизнес-процес, премахване на
книжината (бумащината), водеща до бюрокрация в
застраховането, повишаване на експедитивността
при изпълнението на дейностите във връзка с уста-
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новяването на най-подходящата застрахователна
защита за клиентите, приемането на предложения-
та за застраховане, изготвянето на документите,
констатирането, оценката, анализа и преценката на
застрахователните случаи и ускоряване на плаща-
нето на застрахователните обезщетения и суми и
на изпълнението на всички дейности в ликвидаци-
онните и другите звена. При това положение кли-
ентите ще очакват и изискват повече от застрахова-
телите, защото вече ще знаят, че ще могат да полу-
чат повече. От друга страна, новата технология на
усъвършенствани и леснодостъпни бази данни, ка-
квито западните застрахователи отдавна са въвели
в своите страни и неминуемо ще пренесат и у нас,
ще им позволи да следят не само основната инфор-
мация за клиентите си, но и техните предпочита-
ния, потребности и изисквания и ще се стремят
веднага да ги въведат в застрахователната практи-
ка. Веднъж получили по-добро обслужване, клиен-
тите с нежелание ще се съгласят на нещо по-лошо.
Това поставя конкурентната борба на нова основа.

Едновременно с това в бъдеще застраховател-
ният бизнес ще става все по-прозрачен и клиенти-
те ще получават широк и лесен достъп до много
по-голямо количество информация за застрахова-
телните продукти, което ще им позволява не само
да повишат своята застрахователна култура, но да
имат решаваща дума по отношение на продавачите
на застрахователни продукти. В информационното
общество, родено от новите комуникационни тех-
нологии и глобализацията, чието характерна черта
е еднаквият и широк достъп на всички негови чле-
нове до локалните и глобалните мрежи и до базите
данни, имащи богато съдържание за задоволяване
на конкретните информационни потребности на
отделните потребители, потребителят на застрахо-
вателни продукти все по-лесно ще получава
възможност да се информира за различните про-
дукти и условия, които се предлагат от застрахова-
телните дружества. Всеки потенциален застрахо-
ван чрез интернет или с покупката на ежедневник
ще може да сравни условията на всички застрахо-
ватели в страната, защото не е далече времето, ко-
гато издателите на ежедневниците по електронен
път ще събират всякакви данни за застрахователи-
те и ще ги предлагат на читателите си. Клиентите
до момента не са знаели дали тяхното застрахова-
телно дружество или кое да е друго предлага най-
добрите условия. Сега всеки застраховател ще
приеме, че клиентите вече знаят условията и тари-
фите, бонусите, качеството на обслужването у от-
делните застрахователи. Това значително ще ус-

ложни сключването на застрахователната сделка.
Застрахователните дружества, възпитани в старите
условия, най-тежко ще приемат в новата реалност
факта, че всеки клиент е важен. Но на мястото на
изпуснатия днес клиент не се появява автоматично
друг. Затова застрахователните дружества трябва
да свикнат с новата ситуация, че имат за клиенти
юридически и физически лица, които знаят какво
искат, какво са готови да платят и как да го получат
при желани за тях условия. Подобни клиенти няма
да искат да си имат работа със застрахователи, ко-
ито не виждат и не оценяват новата промяна в от-
ношението "застраховател-застрахован" в условия-
та на глобализацията и на модернизацията на за-
страхователния процес. Те ще се насочат към голе-
мите застрахователи с големи застраховани съста-
ви.

Размерът на застрахования състав играе съще-
ствена роля за утвърждаване на определен застра-
хователен продукт или пазарна позиция. Големият
застрахован състав означава по-голяма застрахова-
телна съвкупност, по-голяма сигурност на застра-
хователната защита, по-голямо доверие от страна
на клиентите, по-добра репутация на застрахова-
телния пазар. Това дава възможност на големите
застрахователи за привличане на голяма част от за-
страхователните брокери и агенти да работят за
тях и да осъществяват по-голяма аквизиционна
дейност. Обикновено големият застраховател има
възможност за застраховане на големи по стойност
обекти, да предлага не само нови застрахователни
продукти, но и по-ниски тарифни ставки, и нови
методи за пласиране на тези продукти. В незавид-
но състояние се очертава дейността на застрахова-
телите, които имат малък застрахован състав и
нисък пазарен дял (например 75 % от застрахова-
телите с предмет на дейност общо застраховане
имат под 5% пазарен дял към деветмесечието на
2005 г.). За да избегнат това нежелателно положе-
ние, тези застрахователни дружества трябва да
потърсят пътя на глобализацията или да се влеят
към проспериращите дружества. В противен слу-
чай те няма да могат да функционират нормално и
могат да изпаднат в несъстоятелност и ликвида-
ция. Глобализацията в застраховането, с цел увели-
чаването на застрахованите състави, без промяна в
тяхната структура, не винаги води до постигане на
поставените цели и очакваните резултати, а в ня-
кои случаи могат да имат отрицателни последици
за застрахователното дружество.

Подготовката ни за влизане в Европейския
съюз неминуемо поставя и проблемите за адапти-
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рането и хармонизирането на националния застра-
хователен пазар и застраховането за посрещане на
предизвикателствата на бъдещата интернациона-
лизация и последващата я глобализация на иконо-
миката и на самото застраховане. Това изисква на
първо място да се постави в ред, регламентира и
прецизира застрахователната дейност по начин,
който да я доближи до тази в страните от Европей-
ския съюз. След това е потребно да се възприеме
европейския застрахователен модел, който се нала-
га от самата глобализация на застраховането. За да
се създадат възможности и предпоставки за посре-
щането на глобализацията в застраховането у нас,
е необходимо да се проведат редица мероприятия.
Някои от тях се отнасят до:

– пълно хармонизиране на законодателството в
областта на застраховането със съществуващото в
страните от обединения европейски застраховате-
лен пазар, което до голяма степен се постигна с
приетия от Народното събрание Кодекс за застра-
ховане;

– прилагането на съвременна микропроцесор-
на компютърна и комуникационна техника и ин-
формационни технологии, които да позволят функ-
циониращите информационно-управленски систе-
ми да задоволяват най-пълно и своевременно ин-
формационните потребности на ръководните орга-
ни и изпълнителските кадри и да дават възможност
за използването не само на локални, но и на гло-
бални мрежи в застрахователната дейност;

– коренни промени в маркетинговата дейност в
застрахователните дружества и внедряването на
съвременни системи за електронен маркетинг и
пласмент на застрахователни продукти, като се
разшири дистанционното пласиране на тези про-
дукти чрез интернет (особено по отношение на
стандартизираните продукти от рода на "Каско на
МПС", "Гражданската отговорност на автомобили-
стите за България и за чужбина ("Зелена карта")",
“Медицински разноски за чужбина", "Помощ при
пътуване" и др.), благодарение на които ще стане
възможно намаляването на външната мрежа от за-
страхователни брокери и агенти и на разходите за
възнаграждения (комисиони) на същите. "Тради-
ционният метод" на продажба на застрахователни-
те продукти е достигнал до едно равнище, при ко-
ето по-нататъшното подобряване на резултатност-

та и увеличаване на застрахования състав може да
се постигне само в ограничени случаи. Поради
своя нематериален характер застрахователните
продукти са подходящи за дистанционни елек-
тронни продажби. За целта обаче е необходимо да
се актуализира правно-нормативната уредба, рег-
ламентираща взаимоотношенията между застрахо-
вателите и застрахованите в условията на новите
информационни технологии и да се установи прав-
ната рамка, управляваща дистанционната търговия
на застрахователните продукти. Тя трябва да пови-
ши и доверието на потенциално и реално застрахо-
ваните в използването на нови техники за дистан-
ционната търговия на застрахователни продукти,
като електронната търговия и др.

Необходимо е да се приемат общи правила за
защита на застрахованите, които да повишават
прозрачността като резултат от по-доброто корпо-
ративно управление, да се повиши квалификация-
та и професионалната подготовка на управленски-
те и изпълнителски екипи, и в частност на управ-
ляващите електронната продажба на застархова-
телни продукти, хармонизирани с тези в страните
от ЕС, които да улеснят функционирането на
вътрешния застрахователен пазар и конкуренцията
между застрахователите на този пазара. Тези пра-
вила трябва да гарантират не само високо равнище
на защита на застрахованите, но и осигуряване на
свободно движение на застрахователните продук-
ти.

Използването на средства за дистанционни ко-
муникации трябва да подобри обема и съдържани-
ето на предоставяната на клиента информация. В
интерес на прозрачността е необходимо да се оси-
гури предоставянето на цялата потребна информа-
ция за кандидата за застраховане както преди, така
и след сключването на дистанционния договор3.
Той трябва да получи, преди сключването на дого-
вора, предварителната информация, необходима за
правилната преценка на предлагания му застрахо-
вателен продукт, за да има възможност да направи
добре информиран избор. Тази информация трябва
да съдържа:

– описание на основните характеристики на за-
страхователния продукт;

– брутната застрахователна премия, която ще
бъде платена от застрахования на застрахователя,
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включително всички свързани с нея такси, начис-
ления и разходи, или когато не може да бъде указа-
на точната премия, да се посочи базата за нейното
изчисление, която да дава възможност на потенци-
алния застрахован да я провери;

– известяване за застрахователни продукти, ко-
ито са свързани със специални рискове, зависими
от специфичността на конкретните обекти или из-
ключените рискове, чието покритие е свързано с
допълнителна премия или за събития, намиращи
се извън контрола на застрахователя, за които ми-
налите изпълнения не са индикатор за бъдещите
изпълнения;

– периода, за който е валидна предоставената
информация в предлагания вид, и всякакви ограни-
чения, свързани със застрахователните продукти;

– договореностите за плащане и изпълнение;
– всякакви специални допълнителни разходи за

застрахования за ползването на средствата за кому-
никация от разстояние, ако се начисляват  такива
разходи.

Редица застрахователни нововъведения зависят
в голяма степен от  технологическия прогрес в за-
страхователната и информационната дейност. В
условията на пазарната икономика застрахователи-
те все повече трябва да разчитат изключително на
получаването на своевременна и пълна информа-
ция за застрахователния пазар, за риска в застрахо-
ването, за равнището на застрахователните тарифи
в страната и в чужбина, на възможностите за не-
прекъсната комуникация между тях и застрахова-
ните, на инструментариума на застрахователния
маркетинг, на съвременните мощни персонални
компютри и усъвършенствани застрахователни и
програмни продукти, както и на отличното позна-
ване на същите от сътрудниците в застраховател-
ното дружество и от неговите застрахователни по-
средници. При тези условия проблемите за управ-
лението на застрахователната дейност чрез прила-
гането на съвременни технически и технологичес-
ки средства придобиват все по-широко значение и
актуалност в застрахователните дружества. Затова
компютъризацията на управлението на цялата за-
страхователна дейност е вече обективна потреб-
ност за всяко застрахователно дружество.

Компютъризацията на управлението на застра-
хователната дейност променя и начина на произ-
водство на информационния ресурс. Чрез ком-
пютърни мрежи управленските сътрудници, и в ча-
стност застрахователите, имат постоянен достъп

до потребните информационни източници и могат
да комуникират пряко с други управленски сътруд-
ници и изпълнители, които разполагат с потребния
за тях информационен ресурс.

Към основните процеси на трансформиране на
съвременното обществото се отнася, безусловно,
неговото превръщане в информационно. С преми-
наването от индустриалното към информационно-
то общество вече се твърди, че информационният
ресурс ще бъде по-надежден, сигурен и ефикасен
източник на богатство и просперитет, отколкото
традиционните ресурси, като земя и капитал4. В
информационното общество конкуренцията за
оцеляване и просперитет се осъществява на нова
основа - възможностите за ефективно събиране,
обработване, съхраняване, търсене, предоставяне
и използване на потребния информационен ре-
сурс. Победители в конкурентната борба ще бъдат
тези, които по-добре са усвоили информационната
конкуренция.

Проблемите на информационния ресурс и на
новата му роля в управлението на застраховането
получават значително развитие в условията на па-
зарната икономика и глобализацията поради про-
мените, които настъпиха в застрахователните про-
дукти, в застрахователния процес, във взаимоотно-
шенията с клиентите и конкурентите на застрахо-
вателния пазар, във внедряването на постиженията
на научно-техническия прогрес в застрахователно-
то дружество и усложняване на взаимоотношения-
та с контрагентите. При тези условия проблемите
възникват по-бързо и интензивно, оказват своето
положително или отрицателно влияние по-силно,
поради което изискват и своевременна реакция от
страна на ръководството на застрахователното дру-
жество, ако то не иска те да окажат пагубно влия-
ние  върху застрахователната дейност. Получава-
нето на потребната застрахователна информация
дава възможност не само правилно и компетентно
да се решат текущите застрахователни въпроси, но
и позволява да се прогнозира бъдещото развитие,
перспективите на управляваното застрахователно
дружество. Това място на информацията в управ-
лението на застрахователното дружество определя
нейната изключителна роля и значение в развитие-
то на застраховането. 

Освен това в условията на пазарната икономи-
ка всички решения за развитието на застраховател-
ното дружество се вземат от самите сътрудници
без каквато и да е външна намеса. Очакваните мно-
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жество възможни резултати в условията на риск и
съпътствуваната тяхна дейност неопределеност,
която съществува не само в застрахователната
съвкупност, но и във външната среда, в повечето от
случаите не могат да бъдат предварително предви-
дени, но се очакват с определена вероятност. За
нейната преценка е необходима качествена застра-
хователна информация. Затова при съвременните
условия е невъзможно компетентно управление и
вземане на правилни, оптимални решения без на-
личието на ясна, точна, навременна, достоверна,
уместна и актуална информация, отразяваща обек-
тивно и оперативно състоянието, изменението и
развитието на застрахователната дейност. 

Интернационализацията и глобализацията в за-
страховането ще даде възможност редица рискове,
които засега са изключени от застрахователно по-
критие - замърсяването на моретата и околната
среда, индустриални и ядрени катастрофи, земет-
ресения на недвижими имущества и други катаст-
рофични рискове да бъдат обхванати, покрити и
оптимално изравнени (разпределени) в глобален
мащаб. Непрекъснато ще се разшири обхватът на
предлаганите застраховки, ще се разнообразят по-
критията и предлаганите комбинации и ще се
предлагат нови продукти с цел по-пълно задоволя-
ване застрахователните потребности на придирчи-
вите (претенциозните) клиенти.

Очакваните промени на застрахователния па-
зар в условията на глобализацията ще бъдат сти-
мул за усъвършенстване на дейността на нашите
застрахователни дружества, защото тези от тях, ко-
ито не предложат на клиентите подобни застрахо-
вателни продукти, ще рискуват да ги загубят и да
изпаднат в несъстоятелност и ликвидация. 

В условията на глобализацията на застрахова-
нето съществено значение има въпросът за преза-

страховането и защитаването на националните
интереси при осъществяването на тази дейност.
Това се налага от обстоятелството, че у нас недо-
статъчно ясно и точно се регламентират въпроси-
те, свързани с презастрахователната дейност на
чуждестранните застрахователи. Посочените в Ко-
декса за застраховане текстове по отношение на
общите изисквания към презастрахователите (чл.
23-225), за по-голям капитал с една трета (чл. 82,
ал.3) и за инвестициите (чл.75) не защитават в до-
статъчна степен икономическите интереси на от-
делното дружество и на страната в тази насока.
Глобализацията, която се развива на националния
застрахователен пазар, изисква някои промени в
Кодекса за застраховане, без да са ограничава на-

влизането на чуждестранните застрахователи на
този пазар. Това се налага не само поради обстоя-
телството, че в Кодекса не се третира пряко въпро-
сът за приходите от презастрахователните догово-
ри, но и за да се предотврати възможността чужде-
странните застрахователи, които притежават ос-
новния пакет акции на дадено застрахователно
дружество, да определят изгодните за тях форми и
методи на презастраховане и да изнасят получени-
те приходи от презастрахователни операции в чуж-
бина. В презастрахователната практика такива
чуждестранни застрахователи налагат най-често
пропорционалната форма на презастраховане по
квотния метод. Както е известно за специалистите
при този метод на презастраховане се извършва
вертикално разпределение на отговорността меж-
ду седанта и презастрахователя, като самозадържа-
нето на седанта и участието на презастрахователя
се разпределя пропорционално с предварително
определена квота (с фиксиран процент, например
20:80) в презастраховката на всички обекти от да-
ден вид, застраховани от седанта, които са в обсе-
га  на двустранното споразумение, независимо от
големината на риска и на застрахователната сума
на отделните обекти. В съответствие с договорена-
та квота презастрахователят получава съответния
процент от всички събрани застрахователни пре-
мии от седанта за застрахованите обекти и респ.
взема пропорционално участие с определения про-
цент във всички застрахователни плащания по
настъпили щети на седанта. На практика в застра-
хователните дружества по много от упражнявани-
те на застрахователния пазар застраховки не се на-
лага презастраховане (например по застраховки,
при които покриването на загубите е във финансо-
вите възможности на застрахователя и не застра-
шават неговата стабилност, застраховки без големи
и катастрофични рискове, както и тези с лимитира-
на отговорност или лимитирана застрахователна
сума (без свързаните с гражданската отговорност).
Въпреки това чуждестранният застраховател-ос-
новен акционер, преследвайки своите икономичес-
ки интереси, изисква те да се презастраховат, за да
може той да получи по-големи приходи от преза-
страховане и да изнесе преобладаващата част от
тези приходи в чужбина. При тази ситуация над-
зорният орган следва да задължи презастраховате-
ля да дава насрещни гаранции и/или по-висок раз-
мер на презастрахователната комисиона, и/или по-
голям размер на резерва по пасивно презастрахова-
не, чрез които да се осигури съотносителност с по-
етата презастрахователна отговорност. Само при
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това положение може да се обезпечи необходимата
сигурност и стабилност на националния застрахо-
вателен пазар.

С навлизането на глобализацията и окрупнява-
нето на застрахователните дружества чрез влива-
ния, сливания и поглъщания все повече ще нарас-
тва техният капитал, формираните технически ре-
зерви и финансовите им възможности да покриват
все по-големи и катастрофични рискове. Вслед-
ствие на това ще намалява и търсенето на преза-
страхователна защита за редица обекти. За това ще
допринесе и създаването на пулове за покриване
на плащания, свързани с реализирането на големи
рискове, като атомен пул, катастрофичен пул и др.
От тази гледна точка и презастраховтелите също
ще бъде поставени пред проблеми, различни от те-
зи, които до сега съпътстваха тяхната дейност. 

Следователно глобализацията в застраховането
поставя редица въпроси, решаването на които има
не само теоретическа, но и практическа значимост.
С тях ще се даде отговор на много въпроси, които
съществено влияят за подготовката на нашия за-
страхователен пазар за присъединяването му към
единния европейски застрахователен пазар и за за-
щитата на интересите на многобройната застрахо-
вателна съвкупност (застрахования състав), на за-
страхователите и на националната икономика. За
да се постигне всичко това е необходимо процеси-
те на глобализацията в застраховането да бъдат уп-
равлявани, за да бъдат насочени към постигане на
оптимални резултати и подобряване на цялостната
застрахователна дейност.
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