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Група Дженерали има традиции в подпомагането на спорта в световен мащаб и 
“Дженерали Застраховане” АД с радост прие поканата на Българска Ски Федерация 
за сътрудничество по отношение на Световната купа по ски алпийски дисциплини, 
жени “BANSKO 2020”. 
 
“Дженерали Застраховане” АД подпомага активната дейност, както на утвърдили 
се спортисти, така и на подрастващи деца, които професионално се занимават със 
спорт, защото активното спортуване е предпоставка за правилното физическо 
развитие и условие за изграждане на позитивни личностни качества.  
 
Основното предназначение на група Generali е да даде възможност на хората да 
формират по-безопасно своето бъдеще, като се грижат за живота и мечтите си. 
Тази цел, илюстрира нашия ангажимент към обществото и общностите, в които 
работим. Активната роля ни ангажира в постоянен диалог с партньори и институции 
за насърчаване и спонсориране на инициативи и големи спортни и културни 
събития. Дори и когато популяризираме нашата марка чрез значими събития, 
нашият фокус е винаги насочен към обществото около нас. Ние защитаваме и 
опазваме местно културно и природно наследство чрез разнообразни проекти, 
които ангажират директно обществото, затова тази година Дженерали 
Застраховане се включва в глобалната  инициатива: The Human Safety Net. Тя беше 
създадена, за да разгърне потенциала на хората и семействата в неравностойно 
положение в общностите, в които работим. Това е начинът на компанията да 
откликне на социалните и демографски предизвикателства, които засягат нашето 
общество.  
 
 

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 66 милиарда евро за 2018 г. С близо 71 000 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.  

 

 „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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