Информация за „ММ Застрахователен брокер“ ЕООД на основание чл. 325 от КЗ

“ММ

Застрахователен брокер” ЕООД притежава 20-годишен опит, като застрахователен

посредник и в своя дългогодишен опит сме изградили, изграждаме и поддържаме лоялни
партньорски взаимоотношения с нашите клиенти. В изпълнение на нормативната уредба
съобразно чл. 325 от Кодекса за застраховане, с настоящето предоставяме на Вас – нашите
клиенти – ползватели на застрахователни услуги, следната информация:
“ММ

Застрахователен брокер” ЕООД, със седалище: гр. София, р-н Витоша, п.к. 1618,

ул. Околовръстен път 3 е застрахователен брокер, вписван в регистъра на застрахователните
брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, с решение №
73/30.05.2000, което може да се установи чрез проверка в КФН – гр. София, ул. „Будапеща“
№16 или на интернет адреса на КФН www.fsc.bg.
„MM Застрахователен брокер“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица
повече от 10

на сто от гласовете в общото събрание или 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 „ММ Застрахователен брокер“ ЕООД.
Дружеството няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество
изключително за един или повече застрахователи.
„ММ Застрахователен брокер“ ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователни
договори въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на
които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща с
оглед нуждите на клиента.
По искане на ползвателя на застрахователни услуги и след писмено предоставена от
негова страна информация, Застрахователният брокер има възможност да определи
изискванията и потребностите на ползвателя, както и основанията си за съветите към него,
относно конкретна застраховка.
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застрахователните договори е комисионна, включена в застрахователната премия.
В случай, че имате оплаквания от предоставената от Застрахователния брокер услуга,
жалбите следва да се отправят на адрес: гр. София 1618, р-н Витоша, ул. Околовръстен път 3
или по електронен път office@mm-bulgaria.com или пред Комисията за финансов надзор на
адрес: – гр. София, ул. „Будапеща“ №16 и на интернет адреса на КФН www.fsc.bg. и други
държавни органи, както и формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на
разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България.
ММ Застрахователен брокер се ангажира да изпрати, на посочен от жалбоподателя адрес,
отговор на жалбата в срок до 30 дни от нейното получаване, съобразно чл. 290, ал. 2 от КЗ.
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