ПРЕЗЕНТАЦИЯ
На
Застрахователен брокер “МВМ- 11” ЕООД
Гр. София, ул. Данте №1

Декември 2018г.

Уважаеми дами и господа,
Имам удоволствието да Ви представя застрахователен брокер
“МВМ-11”ЕООД с управител Боян Ангелов.
Боян Ангелов и екипът му работят от 1994 година на застрахователния
пазар в България .
Боян Ангелов е завършил УНСС – София през 2000г. със специалност
“Застрахователно дело”, курс на “ВУЗФ” през 2001г. за Авто-експерти и
курс на “TUV Rheinland” Германия за Авто-експерти през 2003г.
Дружеството е с лиценз № 283-ЗБ от Комисията за Финансов Надзор,
за извършване на дейност, като застрахователен брокер.
ЗБ МВМ-11 ЕООД е съучредител и член на Българска Асоциация на
Застрахователните Брокери /БАЗБ/ www.BAIB.bg
Към настоящия момент в “МВМ-11”ЕООД работят дванадесет
висококвалифицирани служители в 6 офиса.
Поддържаме персонал разпределен в отдели „Обслужване на клиенти“,
„Обслужване на щети“ и Административен.
Застрахователен брокер “МВМ-11” ЕООД предлага застрахователни
продукти на най-големите застрахователни дружества на българския пазар
като: ЗД “Булстрад Виена иншуранс груп”АД, ЗАД “АлианцБългария”, ”ДЗИ-Общо застраховане”АД, ЗД“Бул инс”АД, ЗД“Лев инс”АД,
ЗК”Армеец”АД, ЗК”Уника” АД, ”Дженерали Застраховане”АД, „ОЗКЗастраховане” АД и други.
Някои от големите клиенти на дружеството са:
„Турботракс България“ ООД, „Турбос Хют Рент“ ООД, Чипита България”
АД, ”Геник” ООД, ЕР Кона ЕООД “Бесттехника”ЕООД, ”Алком ЕСС”
ООД, “Нико-86”ООД, „Бояна недвижими имоти” ЕООД, София пропърти
мениджмънт ЕООД, „Кота недвижими имоти” ЕООД, ТИА индъстрис ООД,
“Телекомплект ЕВП”ООД, “БФС” и много други юридически и физически
лица.
Обслужвали сме :
”Миркат “ООД- вносител на “SUZUKI”, “FORD – TRUCKS” „MCCORMICК”,
“NATIONAL ALAMO” – rent a car, “KASE” от 1994- 2014г.,
“Булвария” ООД - вносител на “ОПЕЛ” през 1995-1998г.,
“Хюндай България” АД през 1995-1997г. ,
“Бояна Ауто”ЕООД - вносител на “ОПЕЛ” през 2003- 2004г,
”Аксон България” АД - вносител на “ОПЕЛ”през 1995 - 2007г.
“М-ТЕЛ” АД от 1995 до 2001г.
“Байер България” ООД от 1996 до 2008г.
“МСД” от 2004 до 2006г.
„Камор Ауто” ООД – вносител на BMW и MINI от 2012-2013г.

ЗБ “МВМ -11” ЕООД има сключени договори за застрахователно обслужване
на автомобили отдавани на финансов и оперативен лизинг, като лизингов
агент със следните лизингодатели:
”Интерлийз ауто”ЕАД от 2006г.,
“Пролизинг”ООД от 2002г.
“ДСК лизинг” АД от 2012г.
„Тубротракс България” ООД- официален вносител на камиони ДАФ от 2012г.
“Аутотехника ООД” от 2010г.
“Сожелиз” АД от 2015г.
Застрахователен брокер”МВМ-11” ЕООД предлага застраховки
“Трудова злополука”, “Медицински застраховка за България и чужбина”
Имуществени застраховки, “Каско” и ”Гражданска отогворност на МПС”,
Отговорност на превозвача” и много други. Обслужва голям брой
застрахователни полици на имущества, професионални отговорности,
машини и съоръжения, оборудване, строителни обекти и др., както и
абонаментни полици “Карго”. Портфейлът от застраховки на фирмата
съдържа 80% автомобилни застраховки Каско, Гражданска отговорност на
МПС, “Отговорност на презвозвача”, 15% имуществении застраховки и 5%
други видове застраховки на физически и юридически лица.
Брокерът има сключена професионална застраховка “Професионална
отговорност на Застрахования в качеството му на застрахователен брокер”
съгласно Кодекса за застраховане.
Застрахователен брокер “МВМ-11” ЕООД е регистриран по Закона за
защита на лични данни.
Към момента локациите ни са следните:
София, ул. Данте 1 Централен офис
София, бул. "Македония" 7
София, кв. Бояна ул. Севастократор Калоян 63,
София, кв. Борово бул. Тодор Каблешков 63
Благоевград, ул. Кирил и Методи 12
Разлог, ул. Йоан Екзарх 48
При необходимост ще предстаним подробности от историята на
фирмата.

