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ОБЯВИ

Строителни

Отпушва канали, фекалка, 
тел. 0888438739

Битови

Отпушва канали, ремонти, 
ВиК, експресно – 0895693936

Други

плащаме 50лв на всеки, 
който ни доведе нов клиент. 
Изработваме уеб сайтове или 
магазини. Безплатен тест 
!!portokal.biz  тел: 
0889275253

услуги

Малки обявиОбявления
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
- И -

XL INSURANCE COMPANY SE
С НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че на 17 декември 2019 г. Ирландският
върховен съд одобри вливането на AXA Corporate Solutions Assurance (“ACS”) в
XL Insurance Company SE (“XLICSE”) в съответствие и съгласно член L 236-25 сл. и член
R 236-13 сл. от Френския търговски кодекс, от законодателството и разпоредбите 
на Френския търговски кодекс и от изменения и допълнен Регламент 2008 за
Ирландските европейски общности (Трансгранични сливания) (“Вливането”). XLICSE
е застрахователна компания със седалище в Ирландия, регулирана от Централната
банка на Ирландия, и член на AXA Group. 
Вливането влезе в сила на 31 декември 2019 г. (“Датата на влизане в сила”).
Вливането прехвърли цялата застрахователна и презастрахователна дейност на ACS към
XLICSE и беше одобрено от Френския надзорен и одобряващ орган, от Централната банка
на Ирландия и от Ирландския върховен съд. ACS прекрати своето съществуване на
датата на влизане в сила и нейната дейност вече се извършва от XLICSE.
Застрахованите лица имат възможността да прекратят своите застрахователни полици,
като уведомят писмено XLICSE в срок от 60 дни от датата на настоящото Известие.
Ако имате въпроси, може да се свържете с XLICSE на адреса на седалището �: XL House,
8 St. Stephen's Green, Dublin 2 (на вниманието на Правния отдел) или на електронна
поща info@axa-art.com. За допълнителна информация можете също да посетите
интернет страницата на AXA: https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-
Consolidation/
Дата: 10 януари 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
AXA ART VERSICHERUNG AG

- И -
XL INSURANCE COMPANY SE

С НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че на 17 декември 2019 г. 
Ирландският върховен съд одобри вливането на AXA ART Versicherung AG (AXA ART) в
XL Insurance Company SE (XLICSE) в съответствие и съгласно с Германския закон за
преобразуване (Umwandlungsgesetz) и изменения и допълнен Регламент 2008 за
Ирландските европейски общности (Трансгранични сливания) (“Вливането”). 
XLICSE е застрахователна компания със седалище в Ирландия, регулирана от
Централната банка на Ирландия, и член на AXA Group.   
Вливането влезе в сила на 31 декември 2019 г. (“Датата на влизане в сила”). 
Вливането прехвърли цялата застрахователна и презастрахователна дейност на 
AXA ART към XLICSE и получи одобрението на Германския федерален надзорен орган
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), на Централната банка на Ирландия и на
Ирландския върховен съд. AXA ART прекрати своето съществуване на Датата на влизане
в сила и нейната дейност вече се осъществява от XLICSE. 
Застрахованите лица имат възможността, ако желаят, да прекратят своите
застрахователни полици, като уведомят писмено XLICSE в срок от 60 месеца дни от
датата на настоящото Известие.
Ако имате въпроси, може да се свържете с XLICSE на адреса на седалището �: XL House,
8 St. Stephen’s Green, Dublin 2 (на вниманието на Правния отдел) или на електронна
поща info@axa-art.com. За допълнителна информация може също да посетите интернет
страницата на AXA: https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-Consolidation/
Дата: 10 януари 2020 г.

Семейни обяви

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА  ЗА РЕКЛАМА НА СТРАНИЦИ 
„МАЛКИ ОБЯВИ“ ВЪВ В. „ТРУД “

Отстъпки: 
За публикуване от 2 до 5 обяви в един и същи ден:  10% 
За публикуване над 5 обяви в един и същи ден:  15 % 

Условия и срокове за подаване на обяви и реклама
n Малки обяви и рекламни карета за страница „Малки обяви” се прием-

ат всеки работен ден, до 12 часа, за публикуване на следващия ден. 
n Можете да заявите вашата реклама или малка обява на e-mail: reklama@

trud.bg, като посочите дни на публикация и текст на обявата и данни 
за фактура – име на фирма, ЕИК, МОЛ и адрес по регистрация, а за 
физически лица, ЕгН и трите имена и адрес.  

n Плащането на обявата става в банков клон или в най-близкия до вас 
клон на Easypay, след издаване на фактура от страна „Труд медиа” 
ЕООД.

n Очакваме ви и на адреса на редакцията: гр. София, ул. „Лъчезар 
Станчев” 7, етаж 3.

Банкова сметка на труд медиа еоод Банка: ПиБ ад BIC код: FINVBGSF IBAN: BG65FINV91501016639660

Всички цени са без ДДС

Цени за карета на страница „Малки обяви“ 

вид на рекламата ч/Б + 1 цвят 4 цвята

Рекламно каре 2,50 лв/кмм 3,00 лв./кмм 3,38 лв. /кмм

Обявления 0,60 лв/кмм 0,60 лв/кмм 0,60 лв/кмм

Семейни обяви 0,16 лв./кмм - 0,24 лв./кмм

Цени за малки обяви на страница „Малки обяви“ 

малки оБяви  
лева на ред  

(27 знака)

текст текст  
с рамка

текст   
с рамка и 

ПодлоЖка

0,70 лв. 0,88 лв. 1.05 лв. 

1504 София, ул. „Лъчезар Станчев” № 7

телефон (+359)2 975 37 36 e-mail reklama@trud.bg

публикуване на малки и семейни обяви,  
честитки, некролози и помени в


