
Професионален застрахователен 
брокер КОЛХИДА



Застрахователен брокер 
КОЛХИДА е лицензиран от 
Комисията за финансов 
надзор на Република 
България през 2010 г. и 
подлежи на контрол от 
същата.

Кои сме ние?

....Ние сме Вашия 
партньор!



Ние сме най-сплотеният екип от млади и 
амбициозни професионалисти, които се доказват 
ежедневно в своята работа; 
Ние сме един от най-опитните екипи на българския 
застрахователен пазар, защото всяка една 
компания се създава и развива от хората които 
работят в нея. В Застрахователен брокер Колхида 
работят утвърдени специалисти с над 10 годишен 
стаж във водещите застрахователни компании в 
България.
Ние обичаме работата си и предизвикателствата в 
нея, които изпълват нашето ежедневие.

Кои сме ние?

....Ние сме Вашия 
партньор!
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Резултати 
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28 318 индивидуални клиенти;
2 966 корпоративни клиенти; 

Нашите клиенти се обслужват от...

40 представителства в страната;
3 офиса в София.



Държим пулса и познаваме спецификите 
на местния застрахователен пазар;
Познаваме застрахователните компании от 
вътре и знаем, че те внимателно подбират 
рисковете които поемат;
Четем дребния шрифт в общите условия на 
застраховките;
Анализ и оценка на възможните рискове и 
специфични изисквания на клиента; 
Разработваме индивидуални 
застрахователни пакети, отговаращи на 
изискванията на международните 
застрахователни програми включващи -
имуществено и лично застраховане, 
отговорности и финансови рискове, 
здравно и пенсионно осигуряване;
Препоръчваме мерки за оптимизиране на 
разходите за застраховки – прецизен 
подбор на покрития, качество и цена;

Нашите предимства

...са Вашето спокойствие!



Да подберем и предложим само най-
добрите продукти на нашите клиенти;
Винаги да сме на разположение на 
нашите клиенти;
Лоялност и уважение към всеки един 
клиент;
Спазване на високи етични стандарти и 
бизнес морал;
Спазваме обещанията си;
Печелим доверие сред клиентите още от 
първия ни контакт;
Изграждаме задълбочени партньорски 
взаимоотношения с клиентите; 

Нашите принципи

...са гаранция за успех!



Превенция още при сключване на полицата;

Имаме изградена структура за завеждане на претенции;

Познаваме местните застрахователни практики и 
законодателство при уреждане на претенции;

Проследяване ликвидационния процес на всяка щета 
до нейното пълно изплащане;

Координация и контрол при възстановяване на щети в 
доверени сервизи на застрахователите;

При специални случаи ползваме специализирани 
технически и юридически кантори за уреждане на 
застрахователни претенции;

За щетите

... се грижим ние!



Черната металургия;
Хим. промишленост;
Транспорт; 
Строителството;
Търговия и 
дистрибуция;
Инженеринг;
Услугите

Наши клиенти са

Водещи компании в областта на:

... всички които мислят 
практично! 

Референции на разположение при поискване.



Всички лицензирани застрахователни, 
здравноосигурителни и пенсионни дружества, 
опериращи на българският финансов пазар.

Нашите партньори

...гарантират Вашата сигурност!



Анализ и оценка на сключените от Вас 
застраховки;
Запазване на добрите практики и препоръки за 
оптимизация на структурата на портфейла;
Богат избор от предложения за подновяване на 
изтичащи полици;
Прозрачност при сключване на застраховката и 
специални отстъпки;
Ежедневен мониторинг и доставка на 
сключените застрахователни договори;
Получавате своевременна информация за 
падежи и изтичащи застаховки;

Актуално предложение

... за Вас!

Напълно безплатно управление на застрахователния Ви 
портфейл: (Аутсорсинг на дейността)



Специални отстъпки за застраховки в полза на 
кредитни институции;

Помощ и съдействие при настъпване на 
застрахователно събитие – консулт, завеждане на 
щети, координиране на ликвидационния процес.

В резултат на което финансовият ефект е:

... и още!

... за Вас!

Намаляване на разходите за 
застрахователна защита на годишна 

база!



Централен офис:

София 1505

Бул. Мадрид №56

Тел.: +359889 208950

office@kolhidazb.bg

www.kolhidazb.bg

Благодаря 
за

вниманието!

Контакти!

... просто не се колебайте да се свържете с нас!


