
KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI



1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

1989 yılında sigorta faaliyetlerine başlanmıştır.



Neden Eximbank Alacak Sigortası? 



Rakamlarla Alacak Sigortası 

2022 YILI HEDEF

27,4 milyar USD

2021 YILI SİGORTALI SEVKİYAT

23,5 milyar USD



Kapsanan Ülke Sayısı 

238 ülke



Yurt Dışı Bağlantılarımız

Ticari Ateşelikler

Enformasyon Şirketleri

Hukuk Büroları



Sigorta Programları İle Amaçlanan

 Daha uzun vadeli satış imkanı,

 Riskli ödeme şekilleri ile güvenle ihracat yapılması,

 Mevcut pazar payının arttırılması,

 Yeni pazarlara güvenle açılım sağlanması,

 Portföy riskinin yönetilmesi,

 Sigortanın teminat kabul edilerek ihracattan doğan alacakların uygun 
oranda finanse edilmesi,



Sigorta İşlemlerinde Kısaca
Türk Eximbank

 İhracatçı firmaları kısa, orta ve uzun vadeli sigorta ve garanti 

programları ile desteklemektedir.

 İhracat bedeli alacakları ticari ve politik risklere karşı belirli 

limitler dahilinde güvence altına alınmaktadır. 

 Poliçe teminat gösterilerek 1 yıla kadar vadeli finansman
sağlanmaktadır.



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,



Kapsam Dışı Sevkiyatlar

 Yurt içi Teyitli Akreditif,
 Menfaat İlişkisi (Grup firma),
 Sıfır Limit,
 Bedelsiz İhracat,
 Peşin Satış,
 Başka Sigorta Şirketinden Sigortalı,
 Kapsam Dışı Ülkeler,
 Faktoring,
 Konsinye Satış,
 Transit Ticaret,
 Prefinansman,
 Talebe Bağlı Akreditif (Prim oranları listesindeki A ve B grubu ülkeler),
 1.000 USD Altı Satışlar,



Sigorta Süreci

 Başvuru evraklarının doldurularak Eximbank’a gönderilmesi,

 Poliçenin oluşturulması,

 Vadeli satış yapılan alıcılara limit talep edilmesi,

 Tüm sevkiyatların bildirilmesi,

 Vadesinde ödenmeyen alacakların 60 gün içinde bildirilmesi,

 Tazminat sürecinin başlatılması,

 Tazminatın ödenmesi ve takip sürecine geçilmesi,



Sigorta Prim Maliyeti



Tazminat

Minimum        %90
* Tazminattan sonra yapılan tahsilatlarda ilave ödeme yapılmaktadır. 



Sigortanın Finansman Süreci
(Sevk Sonrası Reeskont Kredisi)

 Poliçeli (ihracatçı) firma adına mali analiz çalışmasının yapılması,

 Sevkiyatların bildirilmesi ve finansman talebinin yapılması, 

 Alıcının SSRK uygunluğunun ölçülmesi,

 Alıcıdan 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, 



Sevk Sonrası Reeskont Kredisi 
(SSRK) Maliyeti

120 güne kadar vadeli ; Libor veya Eurobor + %0.60 - %0.50

180 güne kadar vadeli ; Libor veya Eurobor + %0.80  - %0.70

360 güne kadar vadeli ; Libor veya Eurobor + %1.00 - %0.90



TEŞEKKÜRLER

www.eximbank.gov.tr


