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БАЕЗ – цели и дейност

Дружеството е създадено с цел:

❖ осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен и реализиране
на български инвестиции в чужбина;

❖ развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентоспособността на износа
на български стоки и услуги на международните пазари.

БАЕЗ ЕАД извършва своята дейност в две основни направления:

❖ застраховане за сметка на Държавата по реда на Закона за експортното застраховане

❖ за собствена сметка по реда на Кодекса за застраховането

БАЕЗ ЕАД е единствената застрахователна компания в България, която извършва застрахователна
дейност, съгласно Закона за експортното застраховане.



Дейност за БАЕЗ за сметка на Държавата, съгласно Закона 

за експортното застраховане - /ЗЕЗ/

Дейността на БАЕЗ за сметка на Държавата се осъществява съгласно Закона за експортното

застраховане като дружеството извършва застраховане на следните рискове:

❖ Непазарен търговски и политически риск, свързан с производство и износ на български стоки и

услуги - застраховане на плащания срещу търговски и политически риск, възникнал на

територията на чужда държава извън Списъка на държавите с пазарен риск.

Към настоящия момент съгласно Постановление на Министерския съвет на РБ, държавите с пазарен

риск се разглеждат като временно непазарни. Временното третиране на пазарните страни като

непазарни ще продължи до края на месец декември 2021г., съгласно Съобщение на Европейската

комисия за 4-то изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID - 19.

❖ Кредити и финансирания на малки и средни предприятия;

❖ Предекспортно финансиране;

❖ Инвестиции в чужбина.



Дейност за сметка на БАЕЗ, съгласно 

Кодекс за застраховането

БАЕЗ ЕАД осъществява своята дейност за собствена сметка, съгласно Кодекса за

застраховането и включва следните класове застраховки:

❖ Вътрешен търговски риск - застраховане на плащания срещу търговски риск, възникнал на

територията на Република България;

❖ Пазарен търговски риск - застраховане на плащания срещу търговски риск, възникнал на

територията на чужда държава, определена като държава с пазарен риск. Този вид

застраховане по изключение се извършва по дейността за сметка на държавата за периода

01.04.2020 – 31.12.2021г.;

Списъкът на държавите с пазарен риск /които временно се третират като такива с непазарен

риск/ е актуализиран с Постановление на Министерския съвет на Република България и

включва: Австралия, Австрия, Белгия, Обединеното кралство, Германия, Гърция, Естония,

Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Канада, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,

Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, САЩ, Унгария,

Финландия, Франция, Нидерландия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.



Дейност за сметка на БАЕЗ, съгласно 

Кодекс за застраховането

❖ Застраховка „Гаранции“ :

✓ гаранция за участие в търг/конкурс или процедура за възлагане на поръчка;

✓ гаранция за авансово плащане; 

✓ гаранция за разплащане с подизпълнители и/или доставчици; 

✓ гаранция за добро изпълнение; 

✓ гаранция за поддръжка и/или гаранционно обслужване; 

✓ гаранция по договори за доставка; 

✓ други гаранции, одобрени от Застрахователя и описани конкретно в застрахователния договор.



Застраховка на търговски рискове

по разплащанията Ви в страната и чужбина, свързани с 
контрагента: 

➢ Забава на дължимото плащане над определения срок по 
причини, несвързани с изпълнението на условията по 
договора от ваша страна

➢ Неплатежоспособност на контрагента

свързан с държавата на контрагента:

➢ политически мотивирани терористични атаки и саботаж, в 
т.ч. война, стачки, ембарго, преврат

➢ мораториум върху плащанията

➢ национализация, конфискация или експроприация на 
чуждестранното дружество

➢ невъзможност за конвертиране на приходите от сделката 
или българската инвестиция чужбина и за прехвърляне на 
плащания към Република България

ТЪРГОВСКИ РИСК

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК,

БАЕЗ гарантира сигурността на 

Вашите вземания и защитата на 

капитала Ви



Механизъм за застраховането на търговски 

рискове 



Процес на застраховане



Прехвърляне на застрахователният договор 

в полза на банка

Сключеният Застрахователен договор срещу търговски и/или политически риск може да се прехвърли в полза

на трето ползващо лице, обикновено търговска банка. На тази база тя финансира фирмата - продавач

непосредствено след реализиране на доставката на стоки или услуги. Така компаниите практически

елиминират периода на отсрочване на плащането, като едновременно с това си осигуряват по-голяма

ликвидност. В този случай финансиращата банка като бенефициент по полицата има право да получи

застрахователното обезщетение в случай на настъпване на застрахователно събитие.



Мерките, които предприехме, с цел преодоляване на 

негативните икономически последици от пандемията

Повече от 20 години БАЕЗ никога не е спирала да подкрепя българския бизнес. Условията на сложна
епидемиологична обстановка, по никакъв начин не промени нагласата и подхода на дружеството по
отношение на своите клиенти.

❖ Ние винаги сме били отговорни към клиентите си, стараем се да бъдем надежден бизнес партньор,
да градим взаимно доверие.

❖ Кризата ни накара да погледнем на нашите взаимоотношения с клиентите по друг начин, да
излезем от рутината.

❖ С цел преодоляване на негативните последици от разпространението на COVID – 19, ние
предприехме няколко основни мерки.



Мерките, които предприехме, с цел преодоляване на 

негативните икономически последици от пандемията

❖ Въпреки разрастващата се икономическа криза, вследствие на пандемията, БАЕЗ ЕАД продължи

да осигурява застрахователно покритие на своите клиенти, търгуващи с контрагенти от държави,

засегнати от COVID – 19 и не предприе рестриктивен подход при определяне на кредитни лимити

към тях. Средният процент на одобрените кредитни лимити спрямо исканите такива за 2020 г. е

над 88 %.

❖ Намалихме административната тежест, като продължаваме да прилагаме облекчен ред при

администриране и сключване на застрахователни договори.

❖ Разширихме обхвата на застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и

бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически

рискове.

❖ Осигурихме застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните

пазари, което доведе до нарастване на обемите на застрахования износ, който към 31 декември

2020 г. е в размер на 992 374 000 лв.



Мерките, които предприехме, с цел преодоляване на

негативните икономически последици от пандемията

❖ Осигурихме застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу

краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на

плащането, причинени от кризата с COVID – 19, като целим да стимулираме непрестанно нарастване на

обемите на застрахования оборот и ограничаване на междуфирмената задлъжнялост. Към 31 декември 2020

г. този оборот е в размер на 1 334 247 000 лв. Т.е. общо застрахования оборот е в размер на 2 326 621 000 лв.

❖ На следващо място БАЕЗ ЕАД продължи да осигурява застрахователна защита на малки и средни

предприятия, както и подкрепа за предекспортно финансиране от български банки. Към 31 декември 2020 г.

обемът на одобрените кредитни лимити е в размер на 294 491 000 лв.

❖ Осигурено е застрахователно покритие по Програмата за подпомагане на доставчици на публични

организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД.

Между дружествата е сключен рамков застрахователен договор към който в периода на валидност се

добавят нови лимити към публични организации. Одобрените кредитни лимити възлизат на 9 407 хил. лв.

❖ Разширявайки техническите възможности на приложението BAEZ.net, осигурихме по – бърз и лесен

достъп на клиентите ни до предлаганите от нас услуги.



Мерките, които предприехме, с цел преодоляване на

негативните икономически последици от пандемията

Пандемичният риск е стандартно изключен в някои застрахователни бизнес линии, затова мерките,

които предприе БАЕЗ ЕАД в подкрепа на българския бизнес бяха ключови и много навременни. Няма

как да бъде изчислена справедлива премия, която да покрива рисковете и да е достъпна за

потребителите. Това не е проблем само за България, така е в цял свят. Затова сега в Европа и Америка

се търсят варианти как в бъдеще такива катастрофични рискове да могат да бъдат измервани и

покривани от Застрахователите. Въпросът е да се намери баланс между риска, който се поема от

застрахователя и цената, която се предлага на застрахования.

Осигуряването на застрахователно покритие по действащи застрахователни договори, както и бъдещи

такива, срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и

забавяне на плащанията, причинени вследствие на кризата с COVID – 19 и включване на политически

риск при сделки за износ бе възможно най - логичното действие. Икономическите последици от

пандемията водят до нарушаване ликвидността на бизнеса, от там сбъдване на риска, свързан със

забава на плащанията и неплатежоспособността.



Благодаря за вниманието!


