
ATRALOSECUR

• ATRALOSECUR, FRANKFURТ, компания от групата Oskar Schunk, Германия със
100 годишен опит в управлението и застраховането на транспортни рискове.

• Един от предпочитаните застрахователи: ERGO AG, Germany, част от групата
MUNICH RE, Germany, презастраховател № 1 в света

• ERGO Group AG: rating by Fitch: AA-

rating by S&P : A



Защо AtraloSecur?

Атрало Местни застрахователи

Полица “Всички рискове”
Повече покрити рискове без 
допълнителна премия 
 По-висок лимит на отговорност
Подизпълнителите могат да бъдат 
застраховани 
Не се изисква уведомяване за 
всеки нов риск
Застраховани разходи и чисто 
финансови загуби
Абонамент с депозитна премия
Покрива “Груба небрежност”

 Базово покритие
 Допълнителни покрития с до 50%                                     
завишение да премията за всеки риск
 Поставяне на лимити за основни рискове
 Не могат да се застраховат подизпълнители    
 Уведомяване за всеки нов риск
 Повече изключения от покрити рискове
Няма покритие за чисто финансови загуби
Няма покритие за „груба небрежност“



AtraloSecur – застрахователни покрития
 Лимит на отговорност  600 000 евро на събитие и максимално 

обезщетение 1 200 000 евро

 Уведомяването за нови ПС е в рамките на два месеца при плащане на 
премия на влекач, ако е за МПС. Ако полицата е сключена за оборот не е 
необходимо допълнително уведомяване

 Каботажни превози на територията на Федерална Република Германия-
покрито, при лимит на отговорност 40,00 SDR/кг.

 Кражба на товара, вследствие кражба на цяло МПС-прилага се 
самоучастие от 10% при условия за максимален размер от 12 500 евро 
само в случаите, когато превозното средство  не е спряно на 
охраняем паркинг, оставено е без наблюдение и няма поставени две 
независимо функциониращи устройства против кражба



AtraloSecur – застрахователни 
покрития
 Груба небрежност-покрито, при самоучастие  25% от 

обезщетението на Застрахователя при максимум 25 000 
евро

 Покритие по  чл.29 от Конвенция СМR

 Отговорност за щети, причинени от нелегални пътници

 Допълнителни транспортни разходи, направени поради 
неправилно насочване до 20 000 евро

 Разходи за почистване на пътното платно, за събиране, за 
изхърляне и и за унищожаване на повредения товар до 50 
000 евро

 Обезщетение за неспазване срока на доставката

 Чисто финансови загуби до 150 000 евро



AtraloSecur – застрахователни 
покрития
 чл.21 от CMR-доставяне на стоката на получателя без 

заплащане на наложения платеж до 15 000 евро

 Отоворност при обща авария и спасяване

 Покритие за подизпълнители

 Територия на валидност -Европа, включително страни, 
които граничат със Средиземно море

 IT клиентски портал

 Екип от юристи

 Незабавна реакция при щета, бърза ликвидация на щети 



AtraloSecur – Отговорност на спедитора- по силата на приложима 
конвенция, международна норма или национално транспортно 
законодателство

На спедитора като агент (Комисионер)

• За финансови вреди на клиента от неизпълнение на ваши 
договорни отговорности

• За всички ваши грешки и пропуски

• За неправилен избор на превозвач



AtraloSecur – Отговорност на спедитора- по силата на приложима 
конвенция, международна норма или национално транспортно 
законодателство

На спедитора като Транспортен оператор (Превозвач)

• За физическа загуба и щета на товара

• За грешки и пропуски

• Във връзка с издаден мултимодален коносамент (FIATA, 
или друг) 



AtraloSecur – Отговорност на спедитора- по силата на приложима 
конвенция, международна норма или национално транспортно 
законодателство

На спедитора като складов оператор

• За физическа загуба и щета на товара при складиране

• За грешки и пропуски на складовия оператор


