
 

“Евро Брокер” ООД – гр.София, регистрирано с Решение № 1/4.03.98г. на СГС – Ф.О. по ф.дело 2039/98 г. вписано в Търговския регистър под 

парт.№ 45832, том 502, рег.I, стр.94, идентификационен код 121613609, с разрешение от ДЗН за извършване на дейност като 

застрахователен брокер No 11 / 23-03-2000 год., продължено на 03.07.2006 год. с РЕШЕНИЕ № 444 – ЗБ за вписване на дружеството в 

регистъра по чл. 30, ал.1, т.9 от ЗКФН. 

  

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ВАС – НАШИТЕ КЛИЕНТИ 

(във връзка с глава шестнадесета 

от Кодекса за застраховане – 

Изисквания към дейността на 

застрахователните посредници)  

 

 
 

Евро Брокер ООД  

София, ул. Н. Хайтов № 2, вх.Д, оф. 8 и 9 

ЕИК № 121613609 

ДДС. № BG121613609        

office@evrobroker.com 

тел.: +359 2 963 0 444 

+359 887 41 33 21  

www.evrobroker.com 

Принципи (Чл. 173)  

При осъществяване на дейността си ние в ЕВРО БРОКЕР спазваме принципа на доброволността и добросъвестно 

и с дължимата грижа разясняваме правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защита на 

интересите на потребителите на застрахователни услуги.  

 

Опазване на тайна (Чл. 174)  

При осъществяване на дейността си на застрахователен брокер ние в ЕВРО БРОКЕР пазим търговската тайна и 

доброто име на застрахователя и презастрахователя, както и застрахователната тайна, като не използваме 

получената информация за други цели, освен във връзка с упражняване на правата и за изпълнение на 

задълженията по застрахователното правоотношение.  

 

Документи за легитимиране (Чл. 175)  

При извършване на дейността си ние в ЕВРО БРОКЕР се легитимираме с издаденото от Комисията за Финансов 

Надзор удостоверение за регистрация на aдрес www.evrobroker.com 

  

Предоставяне на информация на потребители на застрахователни услуги (Чл. 177)  

1. Информация за Застрахователния брокер: ЕВРО БРОКЕР ООД, единен идент. код: 121613609 

Юридически адрес: София 1113, бул. Фр. Жолио Кюри 20,  

Адрес за кореспонденция: София 1113, ул. “Николай Хайтов” № 2, вх.Д, оф. 8, ,  

Разрешение от ДЗН за извършване на дейност като застрахователен брокер под No 11 /  23-02-2000 г.,  продъл-

жено на 03.07.2006 год. с РЕШЕНИЕ № 444 – ЗБ за вписване на дружеството в регистъра по чл. 30, ал.1, т.9 от 

ЗКФН  

2. Начин на проверка за наличие / липса на разрешение:  

a. На инертнет адрес http://www.fsc.bg/Zastrahovatelni-brokeri-bg-347 

b. Или на физически адрес: 1000 София, ул. "Будапеща" 16, тел: 02 94 04 999;  e-mail: bg_fsc@fsc.bg  

3. Ние в ЕВРО БРОКЕР декларираме, че НЕ притежаваме пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от 

гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;  

4. Ние в ЕВРО БРОКЕР декларираме, че застраховател или контролиращо дружество на застраховател НЕ 

притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в 

общото събрание или от капитала на ЕВРО БРОКЕР;  

5. Жалби срещу ЕВРО БРОКЕР можете да подавате по някой от следните начини:  

На адреса на “Комисия за финансов надзор”, Управление “Застрахователен надзор”: 1000 София, ул. "Будапеща" 

16 или e-mail: delovodstvo@fsc.bg, Прес-център: 02 8294 336 

6. ЕВРО БРОКЕР дава съветите и офертите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив 

анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно 

застраховката, която би била най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга. 

7. ЕВРО БРОКЕР определя изискванията и потребностите на клиента и съветите си относно потребителя на 

застрахователни услуги конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от клиента 

информация за определяне на застрахователния му интерес. 

 


