Новз мрестзелз лаградз жа Айзало Бъйгарзя
Уваеаекз койегз,
За лас е удовойствзе да Вз злноркзраке, пе Айзало Бъйгарзя вже трз мрзжа ла традзозоллзя
колкурс “Застрауоватей ла годзлата" з “Пелсзоллоосзгурзтейло друеество ла годзлата” жа
2015 годзла.
ПОД „Айзало Бъйгарзя“ бе отйзпел с мрзж „Пелсзоллоосзгурзтейло друеество ла годзлата
2015“ в категорзя домъйлзтейло добровойло мелсзолло осзгурявале. Друееството е
лезжкелел лосзтей ла тажз лаграда жа рестз моредел мът, от 2010 годзла досега.
Преж 2015 г. влоскзте в Добровойел мелсзолел нолд Айзало Бъйгарзя лараслауа с 50% смряко
мредуодлата годзла, като ръстът ла йзплзте влоскз жа мелсзя е 78%. Друееството е
бежамейаозолел мажарел йздер в добровойлото мелсзолло осзгурявале, умравйяваикз 45% от
актзвзте ла мелсзоллзте нолдове в Бъйгарзя, а 53% от влоскзте жа добровойло мелсзолло
осзгурявале, ламравелз мреж 2015 г. са влеселз в ДПФ „Айзало Бъйгарзя“.
„За нас наградата е преди всичко отговорност към бъдещето на нашите клиенти и към
българската пенсионноосигурителна система като цяло. Благодаря на целия екип на Алианц
България, на нашите осигурителни посредници и разбира се на нашите партньори от банковия
сектор, за постигането на отличните резултати“ – кокелтзра Сонзя Хрзстова,
зжмъйлзтейел дзректор ла ПОД „Айзало Бъйгарзя“.
За оска моредла годзла ЗАД Айзало Бъйгарзя Езвот мойупз мрзжа „Застрауоватей ла
годзлата“ в категорзя езвотожастрауовале. Друееството е йауреат ла тажз лаграда от
сакото и упредявале.
Айзало Бъйгарзя е бежсморел йздер в езвотожастрауовалето ла бъйгарскзя мажар. По даллз ла
КФН кокмалзята мрзтееава мажарел дяй от 26.4% кък края ла 2015 г. С брутел мрекзел
мрзуод в ражкер ла 104.98 кйл. йв. Айзало Бъйгарзя Езвот отпзта бйзжо 32% ръст ла
мрекззте ла годзрла бажа, с което жлапзтейло зжмреварва ражвзтзето ла мажара. За
сравлелзе мреж 2015 г. мажарът мо езвотожастрауовале мостзга 15,2% ръст.
ЗАД Айзало Бъйгарзя Езвот е мървата езвотожастрауоватейла кокмалзя ла бъйгарскзя
мажар, която регзстрзра мрекзел мрзуод лад 100 кйл. йв.
„В ежедневната ни работа преди всичко се стараем да надхвърляме очакванията на нашите
клиенти и партньори, и затова отличието е важно признание за нас. Ние ще продължим да
предоставяме възможно най-добрите продукти и услуги на клиентите си, като се вслушваме в
това какво искат те и им го предоставяме по най-добрия възможен начин. Признанието ни дава
увереност, че вървим в правилната посока. Благодаря за усилията на всички колеги!" – кокелтзра
Алдреи Айексалдров, гйавел зжмъйлзтейел дзректор ла ЗАД Айзало Бъйгарзя Езвот.
На събзтзето г-л Максзк Сзраков – зжмъйлзтейел дзректор ла ЗАД Айзало Бъйгарзя з ЗАД
Айзало Бъйгарзя Езвот, бе удостоел със смеозайлата лаграда ла Фолдаозя „Прон.д-р
Вейесйав Гаврзискз“ „Хяйостел мрзлос в ражвзтзето ла бъйгарското жастрауовале“.
Оргалзжаторз ла колкурса са Взсрето упзйзсе мо жастрауовале з нзлалсз, Асоозаозята ла
бъйгарскзте жастрауоватейз, Бъйгарската Асоозаозя ла друеествата жа домъйлзтейло
мелсзолло осзгурявале, Фолдаозя „Прон. д-р Вейесйав Гаврзискз“ з БАЗБ. Наградзте бяуа
връпелз ла онзозайла оереколзя ла 17.05.2016 г. в Сонзя.
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