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Προφίλ.

 Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

 Ασφαλίζει έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής

 Εξαγωγικές πιστώσεις

 Προωθεί την «εξωστρέφεια» της Ελληνικής οικονομίας

ργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

σφαλίζει έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής

ροωθεί την «εξωστρέφεια» της Ελληνικής οικονομίας



Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο
Είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη

Ασφαλίζει έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων
που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του
υπηρεσιών, ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων.

Προφίλ.

υπηρεσιών, ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων.

Ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις
επιχειρήσεις στο εξωτερικό, συμβάλλοντας αποτελεσματικά
της Ελληνικής Οικονομίας.

Είναι μέλος της «Ένωσης της Βέρνης», ενός διεθνούς
χαρακτήρα. Διαθέτει 82 μέλη εταιρίες από 83 χώρες
της είναι η ενδυνάμωση των εμπορικών και επενδυτικών
εξαγωγικών πιστώσεων.

(Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Ν.1796/88.
τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις
του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων,

επενδύσεις που πραγματοποιούν Ελληνικές
αποτελεσματικά στην αύξηση της "εξωστρέφειας"

διεθνούς Οργανισμού μη κερδοσκοπικού
από όλες τις ηπείρους και κύρια αποστολή

επενδυτικών ροών διεθνώς μέσω της στήριξης των



Σε ποιους απευθύνεται ο ΟΑΕΠ

o

o

o

o

Σε ποιους απευθύνεται ο ΟΑΕΠ;

o Σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

o Ανεξαρτήτως δραστηριότητας

o Ανεξαρτήτως  μεγέθους 

o Ακόμη και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 



ιατί να ασφαλιστώ; 

• Eνίσχυση της Εξωστρέφειας των Ελληνικών 
επιχειρήσεων

• Παροχή προστασίας από αφερέγγυους 
αγοραστές

• Ευκολότερη διείσδυση σε νέες αγορές 

• Αύξηση  πωλήσεων

• Φορολογικό όφελος 

• Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστών

• Προστασία, διατήρηση και αύξηση της 
ρευστότητας



Προγράμματα.

α. Ασφάλιση Βραχυπρόθεσμων Eξαγωγικών Πιστώσεων

β. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

γ. Ασφάλιση Μεσο-Μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων

δ. Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

ε. Ασφάλιση Επενδύσεων Εξωτερικού 

Μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων



Πληροφόρηση, το Α και το Ω. Από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια

01

02
Ποσοστό κάλυψης έως και 95% της ασφαλιζόμενης

Κάλυψη από την πρώτη κιόλας εξαγωγή, ανεξαρτήτως ποσού

Πλεονεκτήματα  ΟΑΕΠ.

03

04
Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο

Κάλυψη από την πρώτη κιόλας εξαγωγή, ανεξαρτήτως ποσού

05

06
Κάλυψη ακόμη και σε  χώρες υψηλού κινδύνου 

Χρηματοδότηση με ελκυστικό επιτόκιο

Πληροφόρηση, το Α και το Ω. Από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια

ασφαλιζόμενης αξίας

Κάλυψη από την πρώτη κιόλας εξαγωγή, ανεξαρτήτως ποσού

Το όφελος του
εξαγωγέα Κάλυψη από την πρώτη κιόλας εξαγωγή, ανεξαρτήτως ποσού

Κάλυψη ακόμη και σε  χώρες υψηλού κινδύνου 

Χρηματοδότηση με ελκυστικό επιτόκιο

εξαγωγέα 
μεταφράζεται σε 
όφελος για την 
ίδια τη χώρα



Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι.

Αφερεγγυότητα (Πτώχευση)

Υπερημερία (Καθυστέρηση Εξόφλησης 

Εμπορικοί Κίνδυνοι

 Ακύρωση

 Απαγόρευση
Υπερημερία (Καθυστέρηση Εξόφλησης 
ή Άρνηση Πληρωμής)

Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή 
μη εκτέλεση της σύμβασης από τον 
αγοραστή

 Ανωτέρα
αναταραχές,
ηφαιστείων),

 Mo
εκτέλεση

Πολιτικοί Κίνδυνοι

Ακύρωση της άδειας εισαγωγής

Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος

Ανωτέρα βία. Πόλεμος εμφύλιος ή μη, επανάσταση, πολιτικές
αναταραχές, θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες, εκρήξεις
ηφαιστείων), πυρηνικά ατυχήματα

Moνομερείς αποφάσεις ή μέτρα τρίτης χώρας που εμποδίζουν
εκτέλεση της εμπορικής σύμβασης



Ανάλυση & Αξιολόγηση Κινδύνου.

• Μακροοικονομική ανάλυση
• Μικροοικονομική ανάλυση
• Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων

Αγοραστή
• Αξιολόγηση Ιστορικού αγοραστή

πιστωτικό όριο είναι ένα μέγιστο ποσό, μέχρι το οποίο ο εξαγωγέας
ανισμός εκτιμά ότι ο αγοραστής μπορεί να ανταποκριθεί στην

ορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τον τρόπο διακανονισμού)

Ανάλυση & Αξιολόγηση Κινδύνου.

Kαθορισμός Πιστωτικού 
Ορίου 

εξαγωγέας μπορεί να παρέχει πιστώσεις στον αγοραστή.
στην πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού που ζητά ο εξαγωγέας

διακανονισμού).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



α. Ασφάλιση Βραχυπρόθεσμων E

Με τα Προγράμματα Ασφάλισης 
Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων 
μπορείτε να ασφαλίσετε από μία 
μεμονωμένη φόρτωση αγαθού ή και 

Περιγραφή

μεμονωμένη φόρτωση αγαθού ή και 
υπηρεσίας, έως και το σύνολο του 
εξαγωγικού σας τζίρου, τόσο για 
εμπορικούς όσο και για πολιτικούς 
κινδύνους.

Eξαγωγικών Πιστώσεων.

Για τα τιμολόγια που ασφαλίζονται στον 
ΟΑΕΠ μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για το 
80% της αξίας τους μέσω του 
προγράμματος «Εξωστρέφεια», με ανώτατο προγράμματος «Εξωστρέφεια», με ανώτατο 
ανακυκλούμενο πιστωτικό όριο ανά 
εξαγωγέα το 1.000.000 ευρώ.



Βασικοί όροι ασφάλισης

α. Ασφάλιση Βραχυπρόθεσμων 

Ποσοστό Κάλυψης

Ο Οργανισμός μπορεί να 
καλύψει μέχρι το 95% της 

ασφαλισμένης τιμολογιακής 
αξίας.

Πιστωτικό Όριο

Για κάθε ξένο αγοραστή 
υπολογίζεται ένα μέγιστο 
ποσό μέχρι του οποίου ο 
ασφαλισμένος 

μπορεί να παρέχει πιστώσεις 
ανά πάσα χρονική στιγμή.

α. Ασφάλιση Βραχυπρόθεσμων Eξαγωγικών Πιστώσεων.

Πιστωτικό Όριο

Για κάθε ξένο αγοραστή 
υπολογίζεται ένα μέγιστο 
ποσό μέχρι του οποίου ο 
ασφαλισμένος εξαγωγέας

μπορεί να παρέχει πιστώσεις 
ανά πάσα χρονική στιγμή.

Ασφάλιστρο

Το ύψος του ασφαλίστρου 
καθορίζεται κατά περίπτωση 
και υπολογίζεται ως ποσοστό 
επί της ασφαλισμένης αξίας 

του τιμολογίου.



β. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Περιγραφή

Πρόκειται για έναν συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες 
ΟΑΕΠ, σε στενή συνεργασία με τις Ελληνικές τράπεζες, μέσω του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ενισχύει τη ρευστότητα των 
ασφαλισμένων τιμολογίων τους και εξασφαλίζει:

Άμεση 
Χρηματοδότηση 

Προεξόφληση του 80% 
της αξίας των 

ασφαλισμένων στον 
ΟΑΕΠ τιμολογίων

Ποσό 
Χρηματοδότησης έως 

1.000.000€
(ανακυκλούμενο)

β. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Πρόκειται για έναν συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς στους αγοραστές-πελάτες τους εξωτερικού. Ο 
ΟΑΕΠ, σε στενή συνεργασία με τις Ελληνικές τράπεζες, μέσω του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ενισχύει τη ρευστότητα των εξαγωγέων με τη χρηματοδότηση των 

Πίστωση 
Ασφαλισμένων 

τιμολογίων

από 1 έως 4 μήνες

Επιτόκιο

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
(προσυμφωνημένο με 
τις τράπεζες μέσα από 

Σύμβαση - Πλαίσιο)



Διαδικασία ασφάλισης

Στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ. Για το λόγο αυτόν, ο 
επαφή με τον ΟΑΕΠ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

β. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Υπογραφή 
Ασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου

Καθορισμός 
Πιστωτικών 

Ορίων & Όρων 
Ασφάλισης

Έλεγχος 
Πιστοληπτικής 

ικανότητας 
αγοραστών

Υποβολή 
αίτησης 

Ασφάλισης & 
Καταβολή 

εξόδων 
πληροφοριών

Στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ. Για το λόγο αυτόν, ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε 

β. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Χρηματοδότηση

Δήλωση 
τιμολογίων 

προς 
χρηματοδότηση
– Τράπεζας 
Συνεργασίας

Δήλωση 
τιμολογίων 

προς ασφάλιση
& Καταβολή 

αναλογούντων 
ασφαλίστρων

Ασφαλιστηρίου 



γ. Ασφάλιση Μεσο-Μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Το Πρόγραμμα αφορά ασφάλιση 
εξαγωγικών πιστώσεων μεσοπρόθεσμης 
διάρκειας (2-5 χρόνια) ή 
μακροπρόθεσμης διάρκειας (πάνω από 

Περιγραφή

μακροπρόθεσμης διάρκειας (πάνω από 
5 χρόνια), έναντι εμπορικών και 
πολιτικών κινδύνων.

Μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Πρόκειται για «επί πιστώσει» πώληση 
προϊόντων που δικαιολογεί μεσοπρόθεσμη 
ή μακροπρόθεσμη διάρκεια εξόφλησης. 
Αφορά κυρίως «ενδιάμεσα» ή Αφορά κυρίως «ενδιάμεσα» ή 
«κεφαλαιουχικά» προϊόντα συνήθως 
μεγάλης αξίας (όπως μηχανήματα, καλώδια, 
τηλεπικοινωνιακό υλικό, αγωγοί, κλπ.).



δ. Ασφάλιση Τεχνικών Έργων.

Ο ΟΑΕΠ προσφέρει Προγράμματα 
Ασφάλισης Τεχνικών Έργων που εκτελούν 
ελληνικές τεχνικές εταιρίες στο εξωτερικό. 
Μέσω των Προγραμμάτων αυτών, 

Περιγραφή

Μέσω των Προγραμμάτων αυτών, 
καλύπτονται οι εμπορικοί και πολιτικοί 
κίνδυνοι μη πληρωμής της αξίας του έργου 
από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό φορέα -
οφειλέτη της ξένης χώρας.

δ. Ασφάλιση Τεχνικών Έργων.

Εξασφαλίζει την πληρωμή για την εκτέλεση 
του έργου και συμβάλλει έμμεσα στην 
εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου από 
κάποια τράπεζα, αφού παρέχει στην κάποια τράπεζα, αφού παρέχει στην 
ασφαλισμένη τεχνική εταιρία το δικαίωμα 
εκχώρησης της απαίτησης για αποζημίωση 
από τον ΟΑΕΠ στη χρηματοδοτούσα 
τράπεζα, σαν εγγύηση (collateral).



ε. Ασφάλιση Επενδύσεων Εξωτερικού.

Καλύπτονται ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στο 

εξωτερικό. H ασφαλιζόμενη επένδυση μπορεί να έχει τη μορφή 

κεφαλαίων, εξοπλισμού, μηχανημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, 

υπηρεσιών ή εξαγοράς μετοχών σε υπάρχουσα επένδυση.

Περιγραφή Προϋποθέσεις

Με το Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού 

καλύπτονται μόνο πολιτικοί και όχι εμπορικοί κίνδυνοι. Δεν 

καλύπτεται η «εμπορική βιωσιμότητα» της επένδυσης.

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έχει υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια 

3 ετών και μπορεί να ανανεώνεται σε ετήσια βάση μέχρι και για 

20 έτη.

ε. Ασφάλιση Επενδύσεων Εξωτερικού.

Η επένδυση πρέπει να είναι «νέα» ή επέκταση ήδη υπάρχουσας. 

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΟΑΕΠ εγκαίρως και σε 

κάθε περίπτωση πριν από την προγραμματισμένη επένδυση. 

Προϋποθέσεις

Ο ΟΑΕΠ μπορεί να εξετάζει ένα αίτημα εφόσον έχει ήδη 

υλοποιηθεί μέχρι το 30% της επένδυσης. 

Σε περίπτωση που η επένδυση αποτελεί «joint venture», 

καλύπτεται μόνο το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής.     

Από την επένδυση θα πρέπει να προκύπτει άμεσο ή έμμεσο 

όφελος για την ελληνική οικονομία, π.χ. μέσω εισαγωγών 

πρώτων υλών από Ελλάδα, ή εξαγωγή επαναπατριζόμενων 

κεφαλαίων και κερδών προς Ελλάδα, κλπ.



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ο 80% των μελών της Berne Union αναφέρει πως την περίοδο της πανδημίας αυξάνεται η ζήτηση για βραχυπρόθεσμα 
προϊόντα πίστωσης αλλά και κεφαλαίου κίνησης, με τις τράπεζες όμως να γίνονται πιο επιλεκτικές, με πιο αυστηρά κριτήρια 
χρηματοδότησης. 

Δεν επηρεάζονται εξίσου όλοι οι κλάδοι δραστηριότητας

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πανδημία αποφέρει καθυστερήσεις πληρωμών για εμπορικές συναλλαγές
μεγάλοι παίκτες του κλάδου ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων προβλέπουν ότι οι εταιρικές αφερεγγυότητες θα αυξηθούν 

Eπίδραση Covid-19 στην αγορά ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

μεγάλοι παίκτες του κλάδου ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων προβλέπουν ότι οι εταιρικές αφερεγγυότητες θα αυξηθούν 
κατά 1/3 παγκοσμίως έως το τέλος του 2021. 

αναφέρει πως την περίοδο της πανδημίας αυξάνεται η ζήτηση για βραχυπρόθεσμα 
προϊόντα πίστωσης αλλά και κεφαλαίου κίνησης, με τις τράπεζες όμως να γίνονται πιο επιλεκτικές, με πιο αυστηρά κριτήρια 

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πανδημία αποφέρει καθυστερήσεις πληρωμών για εμπορικές συναλλαγές και οι 
μεγάλοι παίκτες του κλάδου ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων προβλέπουν ότι οι εταιρικές αφερεγγυότητες θα αυξηθούν 

19 στην αγορά ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

μεγάλοι παίκτες του κλάδου ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων προβλέπουν ότι οι εταιρικές αφερεγγυότητες θα αυξηθούν 



πορώ να λάβω αναβολή πληρωμής των ασφαλίστρων μου λόγω του 
Αναλύουμε την κατάσταση κατά περίπτωση (κλάδο, προϊόν, χώρα εξαγωγής, 

Θα αυξηθεί το ασφάλιστρο μου τώρα που ο κίνδυνος μη πληρωμής έχει αυξηθεί

Eπίδραση Covid-19 στην λειτουργία του ΟΑΕΠ. 

Θα αυξηθεί το ασφάλιστρο μου τώρα που ο κίνδυνος μη πληρωμής έχει αυξηθεί
Όχι απαραίτητα, προσπαθούμε για τους υφιστάμενους πελάτες μας να διατηρήσουμε την ίδια 
τιμολογιακή πολιτική, ενώ για τους νέους πελάτες, τα ασφάλιστρα να είναι όσο το δυνατόν πιο 
ανταγωνιστικά, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.  

να λάβω αναβολή πληρωμής των ασφαλίστρων μου λόγω του covid-19; 
Αναλύουμε την κατάσταση κατά περίπτωση (κλάδο, προϊόν, χώρα εξαγωγής, κ.λπ) .

Θα αυξηθεί το ασφάλιστρο μου τώρα που ο κίνδυνος μη πληρωμής έχει αυξηθεί; 

ία του ΟΑΕΠ. 

Θα αυξηθεί το ασφάλιστρο μου τώρα που ο κίνδυνος μη πληρωμής έχει αυξηθεί; 
προσπαθούμε για τους υφιστάμενους πελάτες μας να διατηρήσουμε την ίδια 

τιμολογιακή πολιτική, ενώ για τους νέους πελάτες, τα ασφάλιστρα να είναι όσο το δυνατόν πιο 
ανταγωνιστικά, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.  



Μελλοντικά έργα.

Ο ΟΑΕΠ με σύμβουλο υλοποίησης τον ομόλογο Ιταλικό 
οργανισμό SACE, έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση 
νέου επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας, όπως και 
στον επανασχεδιασμό των προϊόντων του οργανισμού.

πός του έργου, είναι ο Οργανισμός να εκπονήσει το αναγκαίο σχέδιο δράσης

προκειμένου να υποστηρίξει δυναμικότερα τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες στα

αναπτυξιακά τους σχέδια και ταυτόχρονα να «ξεκλειδώσει» νέες για αυτές ευκαιρίες

διεθνείς αγορές. Να αποκτήσει οργάνωση και λειτουργία παρόμοια με αντίστοιχους

Ευρωπαϊκούς κρατικούς Οργανισμούς οι οποίοι διαπρέπουν, να δημιουργήσει νέα

προϊόντα εξαγωγικών πιστώσεων και να ενισχύσει σημαντικά την «Εξωστρέφεια της

Ελληνικής Οικονομίας.

δράσης

στα

ευκαιρίες

αντίστοιχους

νέα

της



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του ΟΑΕΠ στη διεύθυνση: wwww.oaep.gr


