
İHRACAT KREDİ SİGORTASI



Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesiTeminat 
Fonksiyonu

Alıcı firmalar ve ülkeleri hakkında risk analizi ve mevcut riskin
izlenmesi

Hizmet 
Fonksiyonu

Riskten arınmış alacakların iskonto edilmesi suretiyle finansman
imkanı

Finansman 
Fonksiyonu

İhracat Kredi Sigortasının Fonksiyonları
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Sigorta Programları İle Amaçlanan

 Fiyat ve kalite unsurlarının yanı sıra daha uzun vadeli ve

daha riskli ödeme imkanları ile rekabet üstünlüğünün

sağlanması,

 Mevcut pazar payını ve ihracatı arttırarak, söz konusu

pazarlarda kalıcılığın sağlanması,

 Yeni pazarlara güvenle açılım sağlanması,

 Poliçenin teminat gösterilmesi yoluyla ticari

bankalardan/faktöring firmalarından finansman imkanı

yaratılması.



Sigorta Kapsamındaki Ticari Riskler

Alıcının;

 İflas etmesi,

 Tasfiye kararı alması,

 Konkordato ilan etmesi,

 Borçlarını ödememesi veya ödeyememesi.



Sigorta Kapsamındaki Politik Riskler

 Transfer yasakları veya kısıtlamaları,

 Alıcının ülkesinde meydana gelen savaş, ihtilal, iç savaş,

isyan ve benzeri haller nedeniyle mal bedellerinin

ödenmemesi,

 İthalat yasakları, kısıtlamaları veya müsaadelerinin iptali,

 Alıcının ülkesinde ya da Türkiye sınırları dışında mallara el

konulması veya benzeri haller,

 Kamu alıcısının ödeyememe hali.



Poliçe 
Düzenlenmesi

Her Bir Alıcı 
İçin Alıcı Limiti 

Tahsisi

Sevkiyat 
Bildirimi ve 

Prim Tahsilatı

Vadesi Geçmiş 
Alacak Bildirimi 

Tazminat İşlemleri

Tazminat 
Ödeme Sonrası 

Tazminat 
Alacağının 

Hukuki Takibatı

Kısa Vadeli Alacak Kredi Sigortası Süreci
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 Her bir alıcı için, ticari ve politik risklerle ilgili olarak sevkiyat bedellerinin ödenmemesi

durumunda Türk Eximbank tarafından o alıcı için üstlenilen azami riski ifade eder.

 Sevkiyat farklı ülkelere yapılsa bile ödemeyi yapacak alıcı firma için başvuruda

bulunulmalıdır.

 Alıcı Limiti talep edilirken; vade, ödeme sıklığı ve tutar esas alınmalıdır.

 Sevkiyattan mümkün olduğu kadar erken başvuru yapılmalıdır.

Alıcı Limiti Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

ALICI LİMİTİ NEDİR?

* Sevkiyatların Türk Eximbank tarafından belirlenen limit şartlarına göre

gerçekleştirilmesine dikkat edilmelidir.



TAZMİNAT İŞLEMLERİ 

Bankamızca sigorta kapsamına alınan, ancak bedeli vade
tarihinde alıcı firmadan tahsil edilemeyen alacaklar, vade tarihini
takip eden 60 gün içinde,

Sevk edilen malların alıcı firma tarafından teslim alınmaması
durumunda en kısa sürede,

Bankamıza bildirilmelidir.

Vade tarihinde alıcı firmadan tahsil edilemeyen alacakların vade
tarihinin uzatılması konusunda Bankamızın yazılı ön onayı alınmalıdır.



Kapsam Dışı Ülkeler

Kapsam Dışı Olan Ülkeler

 Güney Kıbrıs Rum Kesimi

 Ermenistan

 Kuzey Kore

Geçici Kapsam Dışı Olan Ülkeler

 Irak

 İran

 Libya 

 Lübnan

 Güney Sudan

 Suriye

 Türkmenistan

 Venezuela

 Yemen



Sigorta Maliyeti

 Poliçe Başvuru Ücreti : Bir defaya mahsus olmak üzere; 

- Gerçek Kişi, Adi Ort., Koll. ve Kom. Şti’leri için 500₺

- A.Ş. ve Ltd. Şti.’ler için 750₺

- Sekt. Dış Tic. Şti ve Dış Tic. Ser. Şti’leri için 2.000₺

 Alıcı Analiz Ücreti : 220₺

 Sigortalı Sevkiyat Prim Ödemeleri : Sigortalı sevkiyata 

karşılık prim oranları listesindeki geçerli maliyetler.



Sigortanın Finansman Süreci-1
(Sevk Sonrası Reeskont Kredisi)

 Poliçeli (ihracatçı) firma adınamali analiz çalışmasının yapılması,

 Sevkiyatların bildirilmesi ve finansman talebinin yapılması,

 Alıcının SSRK uygunluğunun ölçülmesi,

 Alacağın temlik alınması (İşlem bazlı veya global),

 İhracatçı firmanın hesabına fatura bedelinin%85’inin ödenmesi,

 Vade tarihinde alıcı firmanın Türk Eximbank hesaplarına ödemeyi
yapması ve geri kalan %15’lik alacak tutarının ihracatçı firma hesabına
aktarılması.



Sigortanın Finansman Süreci-2

Sigortalanan ihracat bedeli alacakların bankalar tarafından finanse edilmesini
teminen, Bankamız ile bankalar arasında imzalanan Protokoller ile;

 Sigorta poliçeleri üzerinde bankaların dain-i mürtehin sıfatı ile şerh edilmesi
sağlanarak sigortalıların tüm ihracat portföylerinin anılan banka tarafından
finanse edilmesi,

ya da

 Alacağın devir ve temliki usulleri çerçevesinde, dileyen ihracatçıların yalnızca
bir kısım ihracatının bankalar tarafından finanse edilmesi yoluyla
kredilendirilebilmesidir.

* Ayrıca, Sigortalanan ihracat bedeli alacakların finanse edilmesini
teminen Bankamız ile Faktoring firmaları arasında da Protokoller imzalanmıştır.



Daha Fazla Bilgi ve Başvuru



Daha Fazla Bilgi ve Başvuru



İÇ ANADOLU BÖLGE SİGORTA PAZARLAMA VE 
KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

E-posta: icAnadoluBolgeSigorta@eximbank.gov.tr

Tel: +90 (850) 200 60 42/44/55/80/82/84/85

www.eximbank.gov.tr


