
  

„Уважаеми колеги,  

В периода от 15.11.2020г. до 31.12.2020 г.1 стартира новата кампания по сключване на 

застраховка "Професионална Отговорност" в ЗК"ЛЕВ ИНС"АД. За трета поредна година 

СРК на БЗС, чрез ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД договори за своите членове през 2021 

година  преференциални условия за сключване на задължителна застраховка 

"Професионална Отговорност" в ЗК"ЛЕВ ИНС"АД.  

  Запазва се годишната цена за застраховката както следва:  

  

- 29,07 лв. при лимит 30 000 лв. за едно събитие и 60 000 лв.   

- 44,98 лв. при лимит 50 000 лв. за едно събитие и 100 000 лв.   

Начало на покритие -  от датата на подадената заявка/ плащане,  но не по-рано от 

06.01.2021г.   Край на покритие  - 05.01.2022г.  

  

• Сключва се колективна застрахователна полица за членовете на СРК на БЗС, с 

период на покритие от 06.01.2021г. до 05.01.2022.г.  

• За заявилите след 06.01.2021г. , цената на застраховката остава  една и 

съща, а именно: 29,07 лв. за задължителните лимити ; 44,98 лв. за 

доброволните лимти – с крайна дата на покритие  - 05.01.2022г. , независимо 

от началната дата на покритие.  

• Вместо издаване на индивидуална застрахователна полица, ще бъде издаван 

персоналенсертификат на всеки лекар по дентална медицина, удостоверяващ 

застрахователното покритие.  

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА:  

Предвид създалата се епидемиологична обстановка, заявката и плащането на премиите ще 
се извършва по следния начин:  

- Застраховката се заявява, автоматично след постъпило плащане в сметката на 

застрахователния брокер:  

- IBAN: BG45UBBS80025098196840 ,  BIC: UBBSBGSF  ,  в банка ОББ АД , Получател: 
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД  

- основание три имена и ЕГН.   

- При плащане на няколко застраховки с един банков превод е необходимо да се 

изпрати списък с три имена и ЕГН на застрахованите, заедно с документа за 

извръшеното плащане.Заявките се изпращат към dentist@generalbroker.eu  

- В случай, че заявителят не е бил застрахован по предходната полица е нужно да 

изпрати своят имейл на адрес dentist@generalbroker.eu, за да му бъде изпратен 

застрахователния сертификат;  

- Изготвя се застрахователен сертификат с валидност от датата на постъпило 

плащане /но не по-рано от 06.01.2021г./ в сметката на брокера до 05.01.2022 г. 

Сертификатът ще бъде получен в рамките на 10 работни дни от датата на 

постъпило плащане.  

При изключителни обстоятелста, в които заявителят не може да плати по банков 

път и/или да получи своя сертификат по имейл, същият може да вземе своя 

сертификат и да заплати дължимата сума в брой, само след предварителна заявка 

на тел: 0888 818 995/0887 088 237 и изпращане на СМС или на имейл  

dentist@generalbroker.eu като посочи деня и приблизителния час, в който ще посети 

на място следните офиси:   

 
1 Кампанията ще продължи и след посочената дата, но заявките ще бъдат обработвани с 

известно забавяне!  



1. ОФИС на СРК на БЗС на адрес: гр. София, ул. „Райко Даскалов“ № 1Б . Работно 

време : 09:00 – 17:30, САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА тел.: 02 988 

2525, 0888 588 060  

2. ОФИС на „ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД, на адрес: гр. София, ж.к.Лозенец, ул. 

Якубица 7Б в делнични дни : от 9:00 – 18:00 часа   

За повече информация и необходимост от съдействие, можете да се свържете с 

представителите на Дженерал Брокер   следния начин:  

електронна поща: dentist@generalbroker.eu  

Любомир Григоров – моб: 0888 818 995   

Гергана Георгиева - моб: 0887 088 237  

  

Допълнителни преференции:  

- Специално разработена застраховка „ЖИВОТ“ за членовете на БЗС с покритие за 

смърт и временна неработоспособност, причинена от COVID – 19! За повече 

информация кликнете ТУК  

- Преференциални условия по застраховка имущество на вашия дентален кабинет 

(таблица с цените е качена на сайта на СРК).  

- ЗК Лев Инс АД, чрез Дженерал Брокер ООД, предоставя и следните 

преференциални отстъпки:  

- Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите 

допълнителна отстъпка в размер на 7% от действащата тарифа към дата на 

сключване на застраховката;  

- Застраховка “Каско” на МПС - отстъпка в размер на 35% от действащата тарифа 

към дата на сключване на застраховката;  

- Преференциални условия за Рискова застраховка „Живот“ към 

„Животозастрахователен Институт“ АД;  

- Преференциални условия за доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ „Пенсионно 

осигурителен институт ”.  

  

  

  

https://bzs-srk.bg/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://bzs-srk.bg/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

