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GENERALI Bulgaria Holding разработи за 

своите клиенти платформата Моето Здравно 

Досие, безплатна придобивка със здравното 

застраховане  

 
 
София – GENERALI – Нашата роля като застраховател е това ние да предоставяме 
сигурност за бъдещето и защита на нашите клиенти. Предвид липсата на единно 
здравно досие на пациента у нас, систематизирането на данни за всеки пациент е 
сложно и съответно ползването им в такъв вид не е достъпно за лекарите. Затова 
GENERALI реши да предостави на своите клиенти нужното решене на проблема, 
като с това им дадохме възможността да се ползват от всичките си медицински 
данни и документи, както и сложихме контрола над тях в ръцете на пациента. 
 
GENERALI BULGARIA HOLDING e на българския пазар от 2006 година. Следвайки 
придобиването на една от водещите български застрахователни компании, сега 
Дженерали Застраховане АД е на 7-мо място по премиен приход сред 
застрахователите в България. Компанията се стреми към все по-добро развитие за 
идните години, въпреки пандемията, като въвежда редица иновации и дигитални 
решения за своите клиенти. 
 
Моето Здравно Досие от Дженерали е само един от новите дигитални продукти на 
компанията. Ние вярваме, че нашите клиенти заслужават най-доброто и искаме да 
ги поставим в центъра на работата си, най-вече когато това касае здраве. Здравето 
е най-важното за всички нас, особено в настоящата ситуация. 
 
Сега всеки наш клиент със Здравна Застраховка Закрила или с пакет Health Line 
получава много повече, благодарение на Моето ЗДРАВНО ДОСИЕ. С него клиента 
има редица функционалности, достъпни и от телефон, като например да достъпва 
бързо всичките си медицински документи на един клик разстояние, да ги споделя с 
медицинско лице при нужда или да намира автоматично резултатите от 
изследванията си заредени направо в досието си. 
 
С Моето Здравно Досие, ние целим да дадем на ползвателите на медицинска 
застраховка Закрила едно лично пространство и удобно приложение за лесно 
поддържане на пълно здравно досие и смисленото ползване от здравната история, 
с което клиентите ни да получават по-качествено лечение и диагностика. 
 
В трудни ситуации е от изключителна важност, да покажем, че всички ние можем 
да се обединим и заедно да бъдем полезни за подсигуряване на бъдещето на 
нашата общност, в частност здравето на хората в България. 
 

 

 

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП 
 
Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в 
България и е част от Generali Group. 
Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, 
свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя 
присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро 
за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има 
водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. 
Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като 
предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си 
дистрибуторска мрежа. 
В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния 
си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.  

 

 

 

 

 

 

Дирекция Маркетинг, комуникации 
И Управление на връзки с клиенти  
T +359.02.92 67 494 
T +359.02.92 67 454  
F +359.02.92 67 112  
E-mail:            
Marina.Manolovska@generali.com 
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Дженерали България  
Бул. Княз Ал. 
Дондуков 68 1504 
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 „Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република 
България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и 
притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на 
Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” 
АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните 
групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 
 

 


