
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

„МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни 
професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“ 

хотел Балкан, 26.09.2022 г.



НОВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА МСП, 
БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ:

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.



ЕТАПИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ В БАЕЗ:

Подаване на данни – за Вашата 

институция и за Ваш/и длъжник/ци; 

Проучване на кредитоспособността на

Вашите длъжници;

Определяне на кредитен лимит за

застраховане на кредити и финансирания:

- до 20% от НПП на Кредитополучателя за

последната финансова година;

- до размера на 6 пъти EBIDTA на

Кредитополучателя за последната

финансова година;

- коефициент на ликвидност на

Кредитополучателя ≥ 1

Одобряване – сключване на застраховка.

Гарантиране на Вашите вземания.



Необходими документи и данни за първоначален анализ:

Окончателни ГФО за 
последните 2 години 
+ предварителни за 

текущата

Обяснение на някои 
нетипични събития с 
голямо въздействие 
върху финансовия 

резултат

Описание на 
задължения и 

вземания от баланса

Кратко описание на 
бизнес модела на 

компанията

Размер, вид, срок, 
цел на кредита

Процес на кандидатстване, одобрение и управление на 
застраховката:

1 стъпка:

Депозиране на 
документи на 

accounts@baez.bg. 
Получавате отговор 
за предварително 

одобрение от БАЕЗ в 
рамките на 2 
работни дни.

2 стъпка: 

Банката разглежда и 
одобрява кредитна 

сделка. Подава 
документи и заявка в 
БАЕЗ за застраховане 

на одобрения 
кредит.

3 стъпка:

Разглеждане и  
становище от БАЕЗ. 

При одобрение -
сключване на 

застрахователен 
договор. 

4 стъпка: 

Банката изпраща в 
БАЕЗ текущи 

финансови отчети на 
Кредитополучателя 

до 1 месец от 
законоустановения 
за изготвянето им 

срок. 

5 стъпка:

Съгласувано с 
Банката БАЕЗ

подновява за нов 12 
месечен период или 

преустановява 
застрахователното 

покритие. 

Застраховка „МСП Финансови партньори“

mailto:accounts@baez.bg

