Българска Агенция за Експортно

Русенски Университет

Застраховане ЕАД (БАЕЗ)

„Ангел Кънчев“

ПРОГРАМА
за
провеждане на семинар на тема
„Възможности за застраховане и финансиране на бизнеса “
Корпус 2 на Русенския университет, ул. „Студентска“ № 8, гр. Русе
зала „Сименс“ (зала 2Г.204)
26.04.2016 г.
Лектор: г-жа Анна Кършовска, директор дирекция „Застраховане, презастраховане и бизнес
развитие“, Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ)
ЧАС

ТЕМА

10:30 – 11:00

Регистрация

11:00 – 11:30

Възможности за стабилизиране и разширяване на бизнеса чрез
застраховане на кредитни рискове в Българска агенция за експортно
застраховане ЕАД (БАЕЗ) – застраховане на рискове от неплащане и
обявяване в несъстоятелност на местни или чуждестранни партньори,
политически рискове на държавата в случай на износни сделки и др.

11:30 – 11:40

Кратко представяне на:
 застраховка на български инвестиции в чужбина;
 застраховка на акредитиви по външнотърговски сделки;
 застраховка на банкова гаранция по външнотърговски сделки.

11:40 – 12:00

Възможности за финансиране чрез използване на продуктите на БАЕЗ.

12:00 – 13:00

ДИСКУСИЯ

Кои сме ние?
Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) е основана през 1998 г. и е
акционерно дружество, чийто единствен акционер е държавата, представлявана от
министъра на икономиката.
БАЕЗ предлага застраховки на плащанията, които покриват следните рискове:
 Търговски рискове:
 неплатежоспособност на контрагента;
 забава на дължимото плащане.
 Политически рискове, свързани със страната на реализирания износ - войни, стачки,
ембарго, преврати; мораториум върху плащанията; конфискация и национализация;
промени в режима на плащанията и др.

Какво получавате?
 коректна и актуална информация за Вашите партньори (вкл. финансова);
 оценка на финансовото им състояние и препоръчителен кредитен лимит за
доставки към всеки купувач;
 в случай на неплащане и неплатежоспособност на купувача – изплащане на
дължимите по фактурата суми под формата на застрахователно обезщетение;
 съдействие при събиране на просрочени плащания.

Какъв е ефектът върху Вашия бизнес?
 цялостна финансова стабилност на фирмата;
 защита от финансови сривове в случай на неплащане от Ваш партньор;
 стартиране на бизнес с непознати партньори;
 по-висока конкурентоспособност, предлагайки отсрочено плащане на купувачите;
 възможност за получаване на допълнително финансиране.

Контакти:
гр. София 1301, бул. „Ал. Стамболийски” № 55
Тел. 02 / 9236911, Факс: 02 / 9870665
www.baez.bg; office@baez.bg; baez@baez.bg
Дирекция "Застраховане, презастраховане и бизнес развитие":
тел. (02) 923 69 43, 15, 16, 27, 34

