
 

 

 

19.11.2020 
PRESS RELEASE 

 

Generali въвежда телемедицински столове за 

контрол на здравни показатели 

 

Глобалната организация за трансформация на процеси Sutherland получи 
мултифункционален стол за теле-медицина, благодарение на сключената в 
Дженерали Застраховане АД, медицински застраховка с посредник Ай енд 
Джи Иншурънс Брокер.   

Уредът е иновация за България и с него Дженерали Застраховане АД дава 
удобен достъп до различни здравни показатели за служителите на 
компанията. Столът измерва сърдечен ритъм, кръвно налягане, 
температура, тегло, ръст и телесна маса, като в допълнение предоставя 
възможността да се пуснат различни изследвания: електро-кардиограма, 
кръвна захар, холестерол и др. От компанията коментираха, че това е още 
една стъпка в развитието на стратегията им за Корпоративна Социална 
Отговорност и създаване на по-здравословна и безопасна среда за всички 
служители. 

Всички резултати от направените изследвания или проверка на показатели, 
автоматично се съхраняват в „Моето здравно досие“ от Дженерали. Това е 
дигитална платформа, в която клиентът има свой личен поверителен 
профил, в който може да съхранява документи като амбулаторни листове, 
резултати от изследвания, епикризи, рецепти, измервания по основни 
здравни показатели и др. Достъпът и профилът се предоставят безплатно 
на всеки клиент на Дженерали по Медицинска застраховка „Закрила“ и 
„Health line“. 

„Моето здравно досие“ е иновативна услуга, която разработихме с цел 
да предоставим на своите клиенти пълен контрол над здравната им 
информация. Много често страдаме по отношение на качеството на 
здравните услуги и лечението у нас, поради липса на директен достъп до  
информацията ни. Събирането и споделянето на здравни данни е важно, 
за да може лекуващият лекар да се ориентира възможно най-точно в 
здравното ни състояние и съответно да подбере най-подходящото 
лечение и грижа“, сподели Радослав Димитров, член на управителния 
съвет и изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД. 

 

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 мрежаВ 

Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като 

е в топ три на застрахователните компании в региона.  

„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. 
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SUTHERLAND 

Sutherland е световен лидер в трансформацията на бизнес процеси с над 60 офиса в 20 

страни в целия свят. На глобално ниво Sutherland е една от най-големите компании за 

трансформация на процеси, обслужваща клиенти във всички основни индустриални 

вертикали. С централа в Рочестър, Ню Йорк, компанията предлага интегриран пакет от бек-

офис и фронт-офис услуги, поддържащи целия клиентски цикъл.  

Sutherland Bulgaria стъпва на българския пазар през 2008 г. и оттогава до днес, компанията 

достига повече от 2500 служители, които предоставят обслужване на клиенти от 5 различни 

индустрии на 19 езика в 6 офиса в 4 града - София, Пловдив, Варна и Бургас. 

 

Ай енд Джи Иншурънс Брокерс 

Ай енд Джи Иншурънс Брокер e международен застрахователен и презастрахователен 

брокер, част от групата на ASIGEST HOLDING – независима международна група, 

обединяваща застрахователни брокери в България, Германия, Италия, Мароко, Сърбия, 

Румъния , Турция и Албания. 

Oснована през 1994г., компанията има забележително присъствие на българския 

застрахователен пазар. Заема безспорна лидерска позиция сред застрахователните 

брокери, като пласира годишно 112.7  млн.лв. премии и обслужва над 280 000 

застрахователни полици.  

Ай енд Джи Иншурънс Брокерс изработва специализирани застрахователни програми за 

различните индустриални сегменти на бизнеса, договаря индивидуални схеми за участие в 

положителен финансов резултат, прецизно дефинира профила на риска и намира най-

добрите решения, предлагани на застрахователния пазар. Компанията създава 

целенасочена стратегия за управлението на бизнес рискове – от програма за превенция до 

решения за алтернативен трансфер. 

 

 
 


