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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Финансови данни 

 

 

Данни относно ЗД Евроинс АД 

 

 Приходи към края на 2018 година /в хил.лева/ 

      

 

Приходи 

от БГ 

Приходи от 

Свобода на 

предоставян

е на услуги 

(FOS) 

Приход

и от 

клон  

Приходи от 

активно 

презастрахован

е извън БГ 

Приходи 

фронтинг 

извън БГ 

Записани бруто премии 116,613 40,707 0.00 3,848 11,721 

Получени обещетения от 

презастрахователи 29,641 10,179 0.00 0.00 867 

Положителна промяна в 

брутния размер на 

техническите резерви 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Положителна промяна в дела 

на презастрахователя  4,429 2,477 0.00 0.00 6,881 

Приходи от регреси 4,572         

Приходи от такси и 

комисионни 13,239 5,766     108 

Приходи, свързани с 

инвестиции 2,545         

Приходи от покупка на 

инвестиции в дъщерни 

дружества 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Други оперативни пригоди 4,263         

ОБЩО 175,302 59,129  3,848 18,710 

 

Премиен приход към 31.12.2018 по застраховака кредити, гаранции, разни финансови загуби и 

правни разноски /в хил.лева/. 

Приходи 

от БГ 

Приходи от 

Свобода на 

предоставян

е на услуги 

(FOS) 

Приходи от 

клон  

Приходи от активно 

презастраховане извън БГ 

Приходи фронтинг 

извън БГ 

734 0 0 0 11,721 

     

     
Премиен приход към 31.07.2019 по застраховака кредити, гаранции, разни финансови загуби и 

правни разноски /в хил.лева/. 

Приходи 

от БГ 

Приходи от 

FOS 

Приходи от 

клон  

Приходи от активно пре-не 

извън БГ 

Приходи фронтинг 

извън БГ 

5,632 0 0 0 14,223 

 

  в хил.лева  

Застрахователни приходи от дейността в България 175,302.00  

Застрахователни приходи от дейността извън България 82,554.00  

Общо приходи на ниво Еврохолд 1,263,160.00  

% на застрахователните приходи от дейността в България 

спрямо общите приходи на Еврохолд 14%  
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ЗД "Евроинс"АД в хил. лева 

на 

територията 

на р. 

България 

извън 

територията 

на р. 

България 

Премиен приход към  31.12.2018 по застраховака кредити, 

гаранции, разни финансови загуби и правни разноски. 
734 11,721 

Премиен приход към  31.07.2019 по застраховака кредити, 

гаранции, разни финансови загуби и правни разноски. 
5,632 14,223 

 

 

Данни относно ЗД ЕИТ Ре АД 

 

 Приходи към края на 2018 година /в хил.лева/ 

      

 

Приход

и от БГ 

Приходи от 

Свобода на 

предоставян

е на услуги 

(FOS) 

Приходи 

от клон  

Приходи от 

активно 

презастрахован

е извън БГ 

Приходи 

фронтинг 

извън БГ 

Записани бруто премии 68     8,143 2,861 

Получени обещетения от 

презастрахователи 2,033       392 

Положителна промяна в 

брутния размер на 

техническите резерви 1,287         

Положителна промяна в дела 

на презастрахователя  362         

Приходи от регреси 21         

Приходи от такси и 

комисионни 817       292 

Приходи, свързани с 

инвестиции 368         

Приходи от покупка на 

инвестиции в дъщерни 

дружества 0.00         

Други оперативни пригоди 111         

      

 

 

Премиен приход към  31.12.2018 по застраховака кредити, гаранции, разни финансови загуби и 

правни разноски. /в хил.лева/ 

Приходи 

от БГ 

Приходи от 

Свобода на 

предоставяне 

на услуги 

(FOS) 

Приходи от 

клон  

Приходи от активно 

презастраховане извън БГ 

Приходи фронтинг 

извън БГ 

20.68398     45.79319   

     
Премиен приход към  31.07.2019 по застраховака кредити, гаранции, разни финансови загуби и 

правни разноски. /в хил.лева/ 

Приходи 

от БГ 

Приходи от 

Свобода на 

предоставяне 

на услуги 

(FOS) 

Приходи от 

клон  

Приходи от активно 

презастраховане извън БГ 

Приходи фронтинг 

извън БГ 

11     22   
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  в хил. лева  

Застрахователни приходи от дейността в България 5,068  

Застрахователни приходи от дейността извън България 11,688  

Общо приходи на ниво Еврохолд 1,263,160  

% на застрахователните приходи от дейността в България 

спрямо общите приходи на Еврохолд 0%  

   

ЗД "ЕИГ-Ре"АД в хил. лева 

на 

територията 

на р. 

България 

извън 

територията 

на р. 

България 

Премиен приход към  31.12.2018 по застраховака кредити, 

гаранции, разни финансови загуби и правни разноски. 
21 46 

Премиен приход към  31.07.2019 по застраховака кредити, 

гаранции, разни финансови загуби и правни разноски. 
11 22.00 

 


