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връчи ключовете на Nissan
Micra на „Дженерал Брокерс”
На 9 септември 2014 г. в Централно управление на Застрахователно дружество „Евроинс”
бе връчена първата награда по
програма „Бързи и яростни” на
застрахователен брокер „Дженерал Брокерс” АД. Наградата
представлява безплатно ползване на лек автомобил за период от една година от марките,
предлагани от „Авто Юнион”,
част от „Еврохолд България”.
За времето на ползване на автомобила „Дженерал Брокерс”
АД ще заплаща само стойността на използваното гориво. В случай на настъпване на
застрахователно събитие или
необходимост от ремонт на автомобила в сервиз застрахователният брокер ще получи
заместващ автомобил.
Ключовете на лек автомобил
Nissan Micra бяха връчени на
Теодор Христов, управител на
„Дженерал Брокерс” АД, лично от г-жа Йоанна Христова,
изпълнителен директор на Застрахователно дружество „Евроинс” АД.
От своето създаване Застрахователно 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 награди „Най-добър застраховател на годината”, организиран
от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията
на българските застрахователи, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската
асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване.
 „Застраховател на 2009 г.“
на традиционна церемония „Автомобил на годината“.
 „Дружество с най-добро
корпоративно управление” от
Асоциацията на инвеститорите
през 2007 г.
Със своите атрактивни предложения
Застрахователно
дружество „Евроинс” АД всекидневно се грижи за спокойствието и сигурността на своите
клиенти. Всички видове застраховки могат да бъдат сключени
във всеки от 82 офиса на дружеството, както и при застрахователните агенти и брокери, които
предлагат продуктите на Застрахователно дружество „Евроинс”.
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