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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Ο.Α.Ε.Π. 

 

 

Δυνατότητες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

που προσφέρει ο Ο.Α.Ε.Π. 
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«Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων»  

Ε.Β.Ε.Α. 21 Νοεμβρίου 2017 



Ταυτότητα Ο.Α.Ε.Π. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε 

με το Νόμο 179633/1988 (ΦΕΚ 152 A’/11-7-88).  

 

• Είναι Ν.Π.Ι.Δ., δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, διοικείται 

από 7μελές Δ.Σ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας & 

Ανάπτυξης  

 

• Με 163 εκ. ίδια κεφάλαια, ισχυρές αντασφαλιστικές συμβάσεις και    

€1,47 δισ. κρατική εγγυοδοσία για κάλυψη πολιτικών κινδύνων, έχει τη 

δύναμη να παρέχει πλήρη διασφάλιση στις πιστώσεις που δίνει ο Έλληνας 

εξαγωγέας, αλλά και να συμβάλει ουσιαστικά στην χρηματοδότησή τους. 

 

• Αντικείμενο του είναι η ασφάλιση των Εξαγωγικών Πιστώσεων και στόχος 

του η αποτελεσματική συμβολή στην ανάπτυξη της «Εξωστρέφειας» της 

Ελληνικής Οικονομίας.  
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Ασφαλιστικές Καλύψεις 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει τη μη πληρωμή της εξαγωγής από: 

 

 «Εμπορικούς» κινδύνους»   
 Πτώχευση του ξένου αγοραστή  
 Υπερημερία του ξένου αγοραστή  
 Αυθαίρετη Καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης 

 

«Πολιτικούς κινδύνους»  
 Γεγονότα Ανωτέρας Βίας (πόλεμος εμφύλιος ή μη, πολιτικές ταραχές, 

γενικές απεργίες, θεομηνίες, κλπ.) 
 Απαγόρευση Μεταφοράς Συναλλάγματος (Τransfer Risk) 
 Aκύρωση της Άδειας Εισαγωγής  
 Επιβολή Δικαιοστασίου.  
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Προγράμματα Ασφάλισης 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ    

 

Πρόγραμμα Μεμονωμένων Φορτώσεων  

(προσφέρεται μόνο από τον Ο.Α.Ε.Π.) 

Αφορά στην ασφάλιση συγκεκριμένων φορτώσεων 

(ακόμα και μιας μόνο φόρτωσης), με προορισμό 

συγκεκριμένο πελάτη, (ή/και περισσότερους) σε 

συγκεκριμένη χώρα (ή/και περισσότερες) 
  

Πρόγραμμα GLOBAL 

Προσφέρεται με συμβόλαιο ασφάλισης ετήσιας 
διάρκειας και αφορά όλες τις φορτώσεις που 
πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος εξαγωγέας μέσα στο 
χρόνο ή για εξαγωγικούς τζίρους άνω του 1εκ.  Τα 
ασφάλιστρα για τα προγράμματα GLOBAL έχουν 
σημαντική έκπτωση έναντι αυτών των Μεμονωμένων 
Φορτώσεων 
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Προγράμματα Ασφάλισης 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 

 

ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  

ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

  

Αφορά στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

μεσοπρόθεσμης (2-5 έτη) ή μακροπρόθεσμης 

διάρκειας (>5 έτη) έναντι εμπορικών και πολιτικών 

κινδύνων που αφορούν σε μη εξόφληση πιστώσεων 

που συνδέονται με: 
  

 Εξαγωγές ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών 

 Μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων στο 

εξωτερικό 

 Ναυπήγηση ή επισκευή πλοίων που γίνεται σε 

Ελληνικά Ναυπηγεία με προορισμό την εξαγωγή 

τους. 
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Προγράμματα Ασφάλισης 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

  

Αφορά επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε χώρες 

εντός και εκτός Ε.Ε. από Ελληνικές Επιχειρήσεις, 

Οργανισμούς, Κοινοπραξίες ή Εταιρίες στις οποίες 

μετέχουν Ελληνικές Επιχειρήσεις κατά το ποσοστό 

συμμετοχής τους.  

 

Αφορά ασφάλιση μόνο έναντι πολιτικών κινδύνων  
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Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» 

Η Ασφάλιση στον ΟΑΕΠ - Εργαλείο Χρηματοδότησης 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

• Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» είναι ένας συνδυασμός 

ασφάλισης με ταυτόχρονη χρηματοδότηση (προεξόφληση του 

ασφαλισμένου τιμολογίου) 

 

• Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη στενή συνεργασία μεταξύ  Ο.Α.Ε.Π. 

και Ελληνικών Τραπεζών. Ο Ο.Α.Ε.Π. έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες  

(Σύμβαση Πλαίσιο) και τηρεί στις Ελληνικές τράπεζες δεσμευμένα 

κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση του 

προγράμματος.  

 
• Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις Ελληνικές Εξαγωγικές 

Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις Μικρές & Μεσαίες. 
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Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» 

Η Ασφάλιση στον ΟΑΕΠ - Εργαλείο Χρηματοδότησης 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 Άμεση Χρηματοδότηση:  Προεξόφληση του 80% της αξίας των 

 ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίων   

 Ποσό Χρηματοδότησης:   έως 1.000.000€ (ανακυκλούμενο) 

 Πίστωση Ασφαλισμένων  

 τιμολογίων:       από 1 έως 4 μήνες  

 Επιτόκιο:  Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

 (προσυμφωνημένο με τις τράπεζες)   

 Δεν απαιτούνται εμπράγματες ασφάλειες από την τράπεζα  
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Βήματα Χρηματοδότησης 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

Βήμα 1ο  

• Υποβολή Αίτησης Ασφάλισης (δήλωση 
αγοραστών, τρόποι διακανονισμού) 

Βήμα 2ο  

• Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας 
Αγοραστών & Καθορισμός Πιστωτικών 
Ορίων 

Βήμα 3ο  
• Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Βήμα 4ο  

• Δήλωση Τιμολογίων προς ασφάλιση – 
Καταβολή Ασφαλίστρων 
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Βήματα Χρηματοδότησης 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

Βήμα 5ο  

• Επιλογή Τράπεζας συνεργασίας από 
τον εξαγωγέα - Δήλωση τιμολογίων 
προς χρηματοδότηση  

Βήμα 6ο  
• Χρηματοδότηση 
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Ο Ο.Α.Ε.Π., εκτός από την άμεση χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος   

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», στηρίζει και «έμμεσα» τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων μέσω της  εκχώρησης  του δικαιώματος   αποζημίωσης   προς   

τις  Τράπεζες ή τις Εταιρίες Factoring που τις χρηματοδοτούν, ως εγγύηση 

(collateral).  



Πλεονεκτήματα του ΟΑΕΠ & Οφέλη των 
Ασφαλισμένων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων  

 

 Άμεση Χρηματοδότηση του εξαγωγέα μέσω του προγράμματος 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» 

 Κάλυψη κάθε τύπου εξαγωγικής επιχείρησης, ακόμα και 

νεοϊδρυθείσας  

 Κάλυψη ακόμα και μιας εξαγωγής, ανεξαρτήτως ποσού  

 Ποσοστό κάλυψης μέχρι 95% της ασφαλιζόμενης αξίας  

 Ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
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 Πλεονεκτήματα του ΟΑΕΠ & Οφέλη των Ασφαλισμένων Εξαγωγικών 
Επιχειρήσεων  

 

 Κάλυψη ακόμα και πολιτικών κινδύνων 

 Κάλυψη σε όλες τις χώρες υψηλού κινδύνου (Β. Αφρική, Μ. Ανατολή, Ν. 

Αμερική, Βαλκάνια κλπ.)  

 Προστασία του ισολογισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης μέσω της 

μείωσης των επισφαλειών  

 Εργαλείο διαχείρισης ρίσκου μέσω του ελέγχου, της παρακολούθησης και 

έγκαιρης προειδοποίησης που παρέχει στον εξαγωγέα ο Ο.Α.Ε.Π., σχετικά 

με την φερεγγυότητα των αγοραστών 

 Σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιζομένων μέσω της 

ασφαλούς επέκτασης τους σε νέες αγορές και όρους πληρωμής 

 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
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Προϊόντα προς Ανάπτυξη 

Ασφάλιση Παραγγελιοληψίας (Pre-shipment Insurance) 

Θα καλύπτει τις δαπάνες του εξαγωγέα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της 
παραγγελίας. Ενδεικτικά, κόστος παραγωγής, δαπάνες για πρώτες ύλες, 
συσκευασία, φύλαξη κλπ., σε περίπτωση: 

• Τροποποίησης ή ακύρωσής της παραγγελίας, έναντι εμπορικών και  
πολιτικών κινδύνων 

• Μείωσης ή απόσυρσης του πιστωτικού ορίου του αγοραστή πριν τη 
φόρτωση, λόγω επιδείνωσης της οικονομικής του κατάστασης  

Η ασφάλιση θα ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της εξαγωγικής 
σύμβασης, θα μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και θα  προσφέρεται συνδυαστικά με την ασφάλιση της 
εξαγωγικής πίστωσης, μετά την πραγματοποίηση της φόρτωσης.  
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Προϊόντα προς Ανάπτυξη 

 

Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds). 

Θα εγγυάται / ασφαλίζει  την εκπλήρωση  μιας σειράς  υποχρεώσεων του 
αναδόχου κατασκευαστή ή άλλου συμβαλλομένου, για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και ορισμένο ποσό, όπως: 
 

• Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς 

• Ανάληψης  προκαταβολών 

• Καλής εκτέλεσης του έργου στο εξωτερικό 
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Προϊόντα προς Ανάπτυξη 
 

Πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων στον Aγοραστή (Buyer's Credit). 

Ο Ο.Α.Ε.Π. θα καλύπτει τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, σε 
περίπτωση μη αποπληρωμής δανείου το οποίο έχει χορηγηθεί σε ξένο 
αγοραστή, προκειμένου αυτός να εξοφλήσει Ελληνικές εξαγωγές.  
 

Οι προς ασφάλιση συναλλαγές, θα αφορούν κυρίως ενδιάμεσα και 
κεφαλαιουχικά προϊόντα μεγάλων αξιών, που εξοφλούνται μέσω 
παροχής μεσοπρόθεσμων τραπεζικών δανείων προς τους ξένους 
αγοραστές.  
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 

 

 Στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Π. στη διεύθυνση: www.oaep.gr 

 

 Στα τηλέφωνα: 

 Ο.Α.Ε.Π. - Κεντρικά Αθηνών   : 211- 9966200 

 Ο.Α.Ε.Π. - Υποκ/μα Θεσ/νίκης: 2310-54871 

 Για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» στον Ο.Α.Ε.Π. ή στην 

τράπεζα που συνεργάζεστε. 
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Σας ευχαριστούμε θερμά 
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