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ЗА КОМПАНИЯТА 

 

 
Екипът на “Дженерал Брокер” ООД Ви благодари за проявения интерес към 
упражняваната от нас дейност и предлаганите услуги. 
  
Нашата мисия е винаги да бъдем изцяло в полза на нашите клиенти, предлагайки 
им възможно най-широк спектър от застрахователни продукти, оказвайки им 
пълно съдействие в целия процес на застраховане – избор на застраховател, 
оценка на необходимите нива и покрития по различни рискове, пълно 
професионално съдействие  при настъпване  на застрахователни  събития  с цел  
бързо  и коректно обезщетяване  на възникнали щети и вреди. 
  
Нашата визия  е винаги да бъдем  в крак с последните  тенденции  на 
застрахователния  пазар, да се възползваме  максимално от съвре  менните 
технологии, с които да обезпечим до максимална степен качественото обслужване 
на нашите клиенти и да бъдем на най-високо професионално ниво в целия процес 
на застрахователно-посредническата дейност. 
  
Нашите ценности са честност, коректност, доверие и отдаденост към 
интересите на нашите клиенти. Сплотеният ни висококвалифициран екип 
спомага тези ценности да се пазят и следват през дългите години на нашата 
дейност. 
  
  
Собствеността на “Дженерал Брокер” ООД е изцяло българска. Брокерът е вписан в 
Търговския Регистър на Република България, в съответствие с българското 
законодателство. 
  
Брокерът притежава Удостоверение № 524-3Б, издадено от Комисията за Финансов 
Надзор (КФН) на 02.09.2016 г. на основние чл. 309, ал.1 от Кодекса за застраховането 
и е вписан в публичния регистър на застрахователните посредници воден от КФН. 
  
Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за 
Защита на Личните Данни (КЗЛД) с удостоверение 418633/04.12.2017 г. 
   
“Дженерал Брокер” ООД е член на Българската Асоциация на Застрахователните 
Брокери.  
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ПРОФИЛ НА  
КОМПАНИЯТА 

 

 
“Дженерал Брокер” ООД е един от водещите застрахователни брокери в страната. 
Предлага пълния спектър от застрахователни продукти и услуги, достъпни на 
българския застрахователен пазар. 
 

Внедрили сме високи професионални и етични стандарти в извършваната от нас 
дейност. Следвайки визията си за бизнеса, изразяваща се в това винаги да сме в крак 
с последните съвременни технологии, да сме максимално запознати с последните 
теденции на местния и световни застрахователни пазари, ние инвестираме постоянно 
в нашите служители, които често присъстват на професионални обучения, семинари и 
представяния на множество застрахователни компании и други организации. По този 
начин, ние гарантираме на нашите клиенти професионализацията на нашата работа в 
максимална степен. 
 

“Дженерал Брокер” ООД е бързоразвиващ се застрахователен брокер, увеличаващ 
постоянно реализираните си премийни приходи и броя на обслужваните клиенти.Към 
31.12.2018 г. брокерът управлява над 56,3 млн лв. застрахователни премии и над 4,8 
млрд лв. интереси на своите над 170 000 клиенти – физически и юридически лица. 
През последните 3 финансови години, показва устойчиви ръстове в реализираните 
премийни приходи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Графика  – устойчив ръст в премийните приходи 2016 - 2018 г. 

 

За 2018 г. “Дженерал Брокер” ООД има 3,61% пазарен дял за застрахователни 
дружества, регистрирани в Република България и заема 3то място в годишната 
класация на застрахователните брокери, водена от КФН. 
 

Всички тези статистики ясно показват устойчивото развитие на брокера и 
категоричното му утвърждаването като водещ, сериозен и сигурен партньор в 
застрахователния бизнес. 
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КОРПОРАТИВНИ 
ПРАКТИКИ И ДЕЙНОСТИ 

 
Съгласно българското законодателство, брокерът е правен субект, който упражнява дейност в 

областта на застрахователното посредничество. Брокерът следва да работи от името и за 

сметка на своите клиенти. 

  
Етиката на застрахователно-брокерския бизнес повелява той да защитава винаги и изцяло 

интересите на своите клиенти. 

 

 Дейността на брокера се изразява в: 
  
 Оценка и управление на риска на своите клиенти; 
 Консултации, относно задължителни застрахователни продукти с цел избягване на 

нарушения на българското законодателство и налагане на санкции от съответните контролни 

органи; 

 Помощ  и съдействие по изготвяне и структуриране на застрахователни програми, 

програми за намаляване на риска и превенция за различните индустриални сегменти на 

бизнеса; 

 Избор на застрахователни покрития, съгласно специфичните индивидуални нужди на 

клиентите; 

 Избор на застраховател, отговарящ в най-голяма степен на нуждите и изискванията на 

всеки клиент; 

 Договаря и разработва индивидуални допълнителни покрития за своите клиенти, винаги, 

когато това е необходимо; 

 Работи  за постигане на максимално добри финансови условия по застрахователните 

договори, сключени с посредничеството му, без това да влияе на застрахователните покрития; 

 Следи и контролира целия процес по сключване и действие на застрахователните 

договори, по които е посредник – следене за стриктно спазване на срокове, падежни дати и др.; 

 Оказва всякаква административна помощ на клиентите си през цялото време на действие 

на застрахователните им договори; 

 Оказва съдействие и контролира целия процес по завеждане и ликвидиране на 

настъпили щети, с цел бързо и коректно обезщетяване на своите клиенти – помощ при 

завеждане и обявяване на щетата, разясняване и съдействие по набавяне на необходими 

документи, свързани с определяне размера на обезщетението и доказване на настъпилото 

застрахователно събитие. Следене на всички срокове по договори и общи условия; 

 Съдейства при избор на сервиз и следи стриктно за спазването на сроковете на 

изпълнение на възложените дейности по автомобилни застраховки; 

 Спазва пълна конфиденциалност по отношение на предоставената му информация в 

процеса на дейността по офериране или сключване на застрахователни договори, както и 

всякаква друга информация, станала му известна по време на съвместната работа със своите 

клиенти. 

  
Ползването на услугите на застрахователен брокер за защита на застрахователните 

Ви интереси, поражда множество позитиви – получавате достъп до целия български 

застрахователен пазар, при необходимост осигурява възможност за достъп до световния 

застрахователен и презастрахователен пазар, отпада необходимостта от обособена 

собствена структура, занимаваща се с оценка и управление на рисковете съпътстващи 

бизнеса ви, изготвя се цялостна застрахователна програма или алтернативни методи за 

превенция, с цел минимизиране на възможностите за възникване на рисковете, съпътстващи 

бизнес процесите ви. 
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ПОРТФОЛИО 

 
 
 
 
АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ 
 

ФИНАНСОВО ЗАСТРАХОВАНЕ  
 

 Автокаско; 
 Гражданска отговорност на автомобилистите; 
 Злополука на местата в МПС; 
 Автоасистанс; 

 

 Застраховане на финансови рискове; 
 Застраховане на банкови гаранции; 
 Застраховане на разни финансови загуби; 
 Застраховане на банкови сейфове, пари, 

ценности; 
 Застраховане на предприемачески рискове; 

 
ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ 

 
 Домашно имущество; 
 Пакетни застраховки за дома; 
 Търговски обекти и офиси; 
 Индустриален пожар; 
 Прекъсване на  производството;  
 Авария на машини; 
 Електронно оборудване; 
 Строително-монтажни рискове; 

 

 Медицински застраховки за пътуване в 
чужбина; 

 Злополуки; 
 Туристически застраховки за Република 

България; 
 Други лични застраховки; 

 

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ 
 

 Обща гражданска отговорност;  
 Отговорност на работодателя; 
 Отговорност на продукта; 
 Професионална отговорност;  
 Отговорност на превозвача – CMR; 
 Отговорност свързана с притежаването на 

огнестрелно оръжие; 
 

 Индивидуално здравно застраховане; 
 Групово корпоративно здравно 

застраховане; 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ 
 

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ 

 Всички рискове, обект на задължително 
застраховане съгласно действащото 
законодателство на Република България; 

 

 Застраховки “Живот” със спестовен 
характер; 

 Женитбени застраховки; 
 Детски застраховки „Живот“; 
 Застраховки „Злополука“; 
 Пенсионни застраховки; 
 Специални застраховки за медицински 

разноски; 
СЕЛСКОСТОПАНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ 
 

 

 Застраховане на земеделски култури; 
 Застраховане на домашни  животни; 

 

 

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ  
 

 

 Авиационно застраховане;  
 Застраховане на релсови превозни средства;  
 Застраховане на плавателни съдове; 
 Карго застраховане; 

 

 

 
 

 
   
  
  
                                                                                                                                                                      
  
   

mailto:office@generalbroker.bg


07001 1661   /   office@generalbroker.bg   /   www.generalbroker.bg 

  

ПАРТНЬОРИ 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дженерал Брокер ООД членува в Българската Асоциация на 

Застрахователните Брокери. 

 

 

 

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ 

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ 
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КЛИЕНТИ 
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КЛОНОВА МРЕЖА 

 
 

 

Айтос, ул.Братя Миладинови №33 
 

Русе, ул.Воден №6 

Асеновград, ул.Речна №36-38, ет. 1 
 

Севлиево, ул.Пирин №1 

Белозем, ул.Родопи №34 
 

Силистра, бул.Велико Търново №43 

Бургас, комплекс Изгрев, блок 48, вход 6 
 

Силистра, бул.Македония №131 

Бургас, ул.Транспортна №23 
 

Сливен, бул.Панайот Хитов №37 

Бургас,ул.Ал.Стамболийски №53 
 

Сливен, бул.Панайот Хитов №77 

Бургас,ул.Васил Левски №121А партер 
 

София, бул."Драган цанков"№31Б, КАТ 

Бургас,ул.Шейново №3 
 

София, бул."Ломско шосе"№119 

Варна, кв.Чайка блок 186 
 

София, бул."Цариградско шосе" №129 

Варна, ул.Атанас Томов №9 
 

София, бул.Климент Охридски №7, вход Б 

Варна, ул.Неофит Бозвели № 8 
 

София, бул.Ситняково №39А, магазин 2 

Варна, ул.Софроний Врачански №8а, магазин 5 
 

София, бул.Сливница 200А, офис 4 

Велико Търново, ул. Стефан Стамболов №2 
 

София, бул.Сливница 65, офис 33 

Велико Търново, ул."Цанко Церковски"№7 
 

София, ж.к. Дружба, ул.Обиколна до блок 404 

Велико Търново, ул.Христо Ботев №28 
 

София, ж.к. Красна поляна, ул."Добротич" №21 

Видин, ул.Бдин №52 
 

София, ж.к. Люлин блок 963, магазин №18 

Враца,ул.Стоян Заимов №44а 
 

София, ж.к. Люлин бул Царица Йоана №57, сектор 1Б, ет. 1 

Габрово, ул. Скобелевска 28А 
 

София, ж.к. Обеля, бл.257, вх.А 

Годеч, ул.Александър Стамболийски №104 
 

София, ж.к.Люлин, бул.Джавахарвал Неру №29 

Девня, бул.Съединение №150 
 

София, ж.к.Младост 4, до бл.469 

Дупница, ул.Св.Иван Рилски №4, павилион 
 

София, кв.Суходол, ул."Трети март"№22 

Карнобат, ул."Димитър Полянов"№10 
 

София, ул. Поп Богомил №1А, ет.2, Офис №9 

Костинброд, ул.Охрид №9 
 

София, ул.Гео Милев 4, партер до вход Б 

Костинброд, ул.Славянска №113 
 

София, ул.Димитър Манов, бл.75 

Кюстендил,ул.Цар Освободител 23 
 

София, ул.Димитър Пешев №16 

Мездра, ул.Софроний Врачански №14 
 

София, ул.Димитър Хаджикоцев 88, етаж 1, ап.4 

Монтана, пл.Жеравица 
 

София, ул.Лъчезар Станчев №9 

Омуртаг, ул.Антим I, №1, етаж 1 
 

София, ул.Проф. Храбър Попов  до блок 55, магазин 1 

Перник, ул. Златоград №3, магазин 8 
 

София, ул.Якубица №7Б 

Перник, ул.Розова долина №2 
 

Средец, помещение от Супер 1 

Перник,ул.Благой Геврев №35 
 

Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №130 

Плевен,ул.Ген Лейтенант А.Стефанов №34, ет.4,офис 9 
 

Стара Загора, ул.Хаджи Димитър Асенов №95 

Пловдив, бул.6-ти септември №105 
 

Хасково, ж.к. Орфей, бл.17, Магазин 15 

Пловдив, бул.Източен №75, етаж 1,ап.5 
 

Хасково, пл.Градска болница,  Бутик 6 

Пловдив, ул. Коматевско шосе №312 
 

Хасково, ул.Константин Фотинов №8 

Пловдив, ул.Академик Петър Динеков №1А 
 

Черноморец ,ул.Свети Никола №9 

Пловдив, ул.Орловец №9 - Пловдив Офис 4 
 

Шумен, ул. Христо Смирненски № 19 

Пловдив, ул.Свети Наум №1 
 

Ямбол, ул.Богомил №9 

Провадия, ул.Сергей Румянцев №1Б 
 

Ямбол, ул.Милин Камък №16 

Първомай, до автогарата 
 

с.Владая, ул.Войнишко въстание №3 

Разград, ул.Дунав №28 
 

с.Герман, ул. Патриарх Герман №112 

Русе, ул.Борисова №17 
 

с.Лозен, ул.Бузлуджа №5 
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