


Създаване на
„УНИ СТЕЙТ БРОКЕР“ ЕООД

2015г.
Общия премиен приход на

„УНИ СТЕЙТ БРОКЕР“ ЕООД
е 1 248 941 лв.

2016г.
Общия премиен приход на

„УНИ СТЕЙТ БРОКЕР „ ЕООД
е 1 622 453 лв.

2017г.

Общия премиен приход на
„УНИ СТЕЙТ БРОКЕР“ ЕООД

е 2 003 803 лв.

2018г.
Общия премиен приход на

„УНИ СТЕЙТ БРОКЕР „ ЕООД
е 2 313 389 лв

2019г.
Общия премиен приход на

„УНИ СТЕЙТ БРОКЕР „ ЕООД
е 3 546 898 лв

2020г.

Над 20 години професионален опит в застраховането !!!

КОИ СМЕ НИЕ?



Предлагане на цялата
гама от

застрахователни
продукти

Квалифициран 
персонал

с над 20 години опит в
застраховането

Изградени партньорски
взаимоотношения със

компаниите

Своевременно
уведомяване за падежи

и изтичащи 
застраховки

Съдействие при
завеждането на щети, 
както дистанционно, 

така и на място и
последващото им

отстраняване

С КАКВО СМЕ ПО-ДОБРИ?

Усетете разликата с нас!



Осъществяване на 
застрахователен одит на 

база съществуващите 
застрахователни полици

АНАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА РИСКА.

Усетете разликата с нас!

Изготвяне на подробен 
анализ за рисковете 
съпътстващи Вашия 

бизнес

Професионална 
консултация по всички 

застрахователни 
продукти в общо и 
животозастаховане

Планиране и 
минимизиране на 

годишните разходи за 
застраховки



Уни Стейт Брокер поддържа близки 
контакти,

както с висшия мениджмънт на
застрахователните компании, така и с

административния персонал;

С КАКВО СМЕ ПОЛЕЗНИ ?

Всичко това е в полза на клиентите на Уни Стейт Брокер.

Уни Стейт Брокер познава в дълбочина както
стратегиите на застрахователните компании,

така и всички насоки на развитие на
застрахователния пазар;

• Изключително конкурентни цени на
предлаганите застрахователни продукти;

• Съдействие при завеждане на щети и
тяхното по-бързо приключване.

• Съдействие при отремонтирането на
щетите.



Подготовка на 
цялостната

документация за 
сключване

на застрахователните
договори

Контрол за изпълнение 
на

постигнатите 
договорености

от застрахователните
компании;

Координиране на
необходимите дейности

във връзка със 
специфични

изисквания на 
застрахователитe
(обезопасяване на

обекти, огледи,
маркировки и т.н.)

Подаване на текуща
информация за 

предстоящи
плащания по
застраховки

Следене на 
застрахователните

договори за
предстоящо
подновяване

АДМИНИСТРАЦИЯ

Усетете разликата с нас!

Администриране на цялостния процес по подръжка на застрахователните договори



Опция за завеждане 
на щети на място, 
без посещаване на 

ликвидационен
център на

застрахователя.

ПРИ ЩЕТА !

Усетете разликата с нас!

Активно съдействие в случай на застрахователни събития

Съдействие и
консултации за

решаване на 
неприключени

застрахователни случаи 
по

застраховки, сключени 
преди подписване на 

договор за
посредничество с
Уни Стейт Брокер.

Проследяване на
застрахователната 

преписка
до окончателното й

приключване.

Съдействие при
отстраняването на

щетите в
сервизите на нашите

партньори.



НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Станете част от нашето, голямо семейство.



UNISTATE - МОБАЙЛ
Очаквайте скоро, нашето мобино 
приложение с което, бързо и лесно
ще можете да сключвате вашите

застраховки - онлайн.
Вашите полици ще бъдат винаги с Вас, 

буквално на един клик разстояние.




