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Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП 



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ НА БАЕЗ ЗА ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ И 
КРЕДИТНИ СДЕЛКИ В БЪЛГАРИЯ:

Данни към 30.06.2022 г.

Вид застраховка 

Застрахована 

експозиция 

/млн.лева/

Търговски риск 1 496

Кредити за предекспорно финансиране 89

Кредити, несвързани с експортна дейност 72

Факторинг 131

Гаранции 3

Общо: 1 791



НАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ:

Застраховка на търговски риск 

Застрахован: Българска компания, която търгува на отсрочено плащане в страната и в 

чужди държави

Покрити рискове:

- неплатежоспособност на длъжник

- забавяне на дължимо плащане на длъжник

- политически риск - извънредни обстоятелства в държавата на длъжника, 

възпрепятстващи дължимо плащане (за длъжници извън ЕС и ОИСР)

Предназначение:

- защита на български компании от понасяне на финансови загуби по търговски 

сделки в страната и чужбина 

Допълнителни преимущества:

- преференциални ценови параметри и максимално опростена процедура за 

администриране и управление на застраховката за ММП;

- възможност за получаване на предварително одобрение за застраховане;

- достъп на МСП до оборотно финансиране;

- застраховката може да послужи като високоликвидно обезпечение съгласно 

Базел III, намаляващо провизиите на кредитиращата институция.



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ НА БАЕЗ ЗА ЕКСПОРТ:

Държава Застр.експозиция 

/млн.лева/

Румъния 385

Италия 222

Полша 164

Германия 162

Гърция 99

Словашка република 64

Унгария 60

Испания 59

Нидерландия 57

Обединеното Кралство 56

Франция 48

Чешка република 43

Турция 34

Египет 32

САЩ 31

Белгия 27

Австрия 22

Сърбия 20

Алжир 19

Китай 18

Данни към 30.06.2022 г.



НАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
БАНКИ, ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И МСП:

Застраховка „МСП Финансови партньори“

Застрахован: Банка/Финансираща институция

Покрити рискове:

- неплатежоспособност на Кредитополучател МСП;

- забавяне на дължимо плащане при настъпила пълна изискуемост на кредита;

Максимален размер на покритие: 

между 30-70% от размер на кредит на МСП, допълващ до 100% обезпечението, 

учредено от клиента в полза на банката;

Приемливи обезпечения: ипотека на жилищен или друг имот, залог на парични 

средства, залог на стоково-материални ценности, залог на ДМА и др.

Облекчена процедура за мониторинг от страна на банката;

Специфика на процеса при щета: БАЕЗ изплаща при покана пропорционална част на 

реализираното (частично или пълно) обезпечение по кредита от страна на банката

Максимален размер на кредитен лимит:

1 млн. лева – за микро и малки предприятия;

2 млн. лева – за средни предприятия;

Преференциално тарифно число (премиен процент);

Предназначение:

- дообезпечаване на кредити на МСП;

- достъп на МСП до оборотно финансиране;

- защита на финансиращата институция от понасяне на финансови загуби; 

- високоликвидно обезпечение съгласно Базел III, намаляващо провизиите.



НАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ:

Застраховка Гаранции

Застрахован: Компании, които са спечелили обществени поръчки по ЗОП;

Компании, доставчици на стоки и услуги, които са сключили договор, по който се 

изисква гаранция от Възложителя: за участие в търг/конкурс или процедура за 

възлагане на поръчка; за добро изпълнение; за авансово плащане; за поддръжка и/или 

гаранционно обслужване; за разплащане с подизпълнители и/или доставчици; по 

договори за доставка;

Покрити рискове:

- неизпълнение или неточно изпълнение на договорни отношения от страна на 

Застраховащия/Изпълнителя; 

Предназначение:

- обезпечаване на обществени поръчки при по-ниски разходи и без необходимост 

от блокиране на парични средства, учредяване на ипотеки и залог на активи от 

Изпълнителя;

- удобна, лесна и бърза процедура по издаване на гаранцията;

- гъвкавост и възможност за участие в по-голям брой поръчки.  



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

https://www.baez.bg

е-mail: accounts@baez.bg

Тел.: +359 2 923 69 27

Моб.: +359 882 92 83 67

https://www.baez.bg/

