
ЗА НАС 

“Брокс Иновейшънс” ООД е търговско дружество, застрахователен брокер, специализиран в 
предоставяне на застраховки изключително чрез Интернет. Дружеството е вписано в Регистъра на 
застрахователните брокери и застрахователните агенти, поддържан от Комисията за финансов 
надзор на Република България и подлежи на контрол от същата. 

В качеството си на застрахователен брокер, “Брокс Иновейшънс” ООД уведомява 
ползвателите на застрахователни услуги, на основание Кодекса за застраховането, че 

 “Брокс Иновейшънс” ООД, със седалище и адрес на управление: град София, СО - район 
„Средец“, ул. „Неофит Рилски“ №55, ет.1, ап.12, ЕИК: 204700984, вписано като 
застрахователен брокер в Регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов 
надзор; 

 “Брокс Иновейшънс” ООД е вписано (съгласно решение на Комисията за финансов 
надзор №1178-ЗБ/28.08.2017г.) в публичния Регистър на застрахователните брокери и 
застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, 
ал.1, т.12 от Закона за комисията за финансов надзор. Достъпът до регистъра е свободен 
чрез интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg; 

 “Брокс Иновейшънс” ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на 
сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател; 

 Застраховател или предприятие майка 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 “Брокс Иновейшънс” ООД; 

 Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби на адреса на “Брокс 
Иновейшънс” ООД, както и пред Комисията за финансов надзор и Комисията за защита 
на потребителите - относно действията на застрахователния брокер. Формите за 
извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на 
застрахователни услуги в Република България са: преговори между страните, медиация и 
арбитраж; 

 “Брокс Иновейшънс” ООД извършва застрахователно посредничество, като не извършва 
специализиран анализ на застрахователните нужди на ползвателя на застрахователни 
услуги. 

 

Ние се отнасяме с Вас така, както бихме искали да се отнасят с нас като клиенти! 

Копие от лиценза! 


