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www.zastrahovatel.com       Цена 2,00 лв.

Световен лидер в животозаСтраховането

51, сграда Б

51, сграда Б

София 1000
пл. "Позитано" №5

тел.: 02/ 98 56 610; факс: 02/ 98 56 103
е-mail: public@bulstrad.bg

www.bulstrad.bg

Специализиран вестник за застраховане и осигуряване

Година XX,  
брой 18 (491)

24 септември - 16 октомври 2014 г.
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На 9 септември 2014 г. в Цен-
трално управление на Застра-
хователно дружество „Евроинс” 
бе връчена първата награда по 
програма „Бързи и яростни” на 
застрахователен брокер „Дже-
нерал Брокерс” АД. Наградата 
представлява безплатно полз-
ване на лек автомобил за пери-
од от една година от марките, 
предлагани от „Авто Юнион”, 
част от „Еврохолд България”. 
За времето на ползване на ав-
томобила „Дженерал Брокерс” 
АД ще заплаща само стой-
ността на използваното гори-
во. В случай на настъпване на 
застрахователно събитие или 
необходимост от ремонт на ав-
томобила в сервиз застрахо-
вателният брокер ще получи 
заместващ автомобил. 

Ключовете на лек автомобил 
Nissan Micra бяха връчени на 
Теодор Христов, управител на 
„Дженерал Брокерс” АД, лич-
но от г-жа Йоанна Христова, 
изпълнителен директор на За-
страхователно дружество „Ев-
роинс” АД.

От своето създаване Застра-
хователно дружество „Евроинс” 
ежедневно печели доверието 
на своите партньори и клиенти. 
Дружеството е носител на мно-

жество престижни награди, от 
които: 
 „Най-динамично развиващо 

се застрахователно дружество” 
за 2013 г. на традиционните на-
гради „Най-добър застрахова-
тел на годината”, организиран 
от Висшето училище по застра-
ховане и финанси, Асоциацията 
на българските застраховате-
ли, Фондация „Проф. д-р Веле-
слав Гаврийски” и Българската 
асоциация на дружествата за 
допълнително пенсионно осигу-
ряване.
 „Застраховател на 2009 г.“ 

на традиционна церемония „Ав-
томобил на годината“.
 „Дружество с най-добро 

корпоративно управление” от 
Асоциацията на инвеститорите 
през 2007 г.

Със своите атрактивни пред-
ложения Застрахователно 
дружество „Евроинс” АД все-
кидневно се грижи за спокой-
ствието и сигурността на своите 
клиенти. Всички видове застра-
ховки  могат да бъдат сключени 
във всеки от 82 офиса на друже-
ството, както и при застрахова-
телните агенти и брокери, които 
предлагат продуктите на За-
страхователно дружество „Ев-
роинс”.

„Евроинс” 

Място: зала „Средец“ на „София Хотел Балкан“
Начало: 19:00 ч.

вЕтровЕ на 
промяната в 

зЕмЕдЕлското 
застрахованЕ

климатът в 
България - очаквай 
неочакваното

застрахователна 
сигурност за 
нашите деца
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Личности и застраховане

доктор ик. 
н. камен 
кръстев за

сакралната 
връзка 
застрахованЕ 
- прЕвЕнция

Юбилейният 
празник по този 
повод ще бъде на 
16 октомври 2014 г. 

години вЕстник 
„застраховатЕл прЕс“

връчи ключовЕтЕ на NissaN 
Micra на „джЕнЕрал БрокЕрс”

8000 км 
в имЕто на надЕждата c
GraWE iNsuraNcE Group 

Идеи със сърце


