


İhracatçıların ihracat bedeli alacaklarını ticari ve 

politik risklere karşı teminat altına alan bir sigorta 

türüdür. 



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
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 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.



Alıcının;

 İflas etmesi,

 Tasfiye kararı alması,

 Konkordato ilan etmesi,

 Borçlarını ödememesi veya ödeyememesi,

İhracatçı firmadan kaynaklanmayan nedenlerle 
malların teslim alınmaması



 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 için 
Alıcı Limiti 

Tahsisi

Sevkiyat 
Bildirimi ve 

Prim Tahsilatı

Vadesi Geçmiş 
Alacak Bildirimi, 

Tazminat 
İşlemleri,  

Tazminat Ödeme 
sonrası Tazminat 

Alacağının 
Hukuki Takibatı
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ALICI
Ödeme yükümlüğüne haiz firmadır.

ALICI LİMİTİ
 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.

 Alıcı limitleri rotatif olup, 1 yıl süreyle geçerlidir.
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 Alıcı limiti başvurularında alıcılara ilişkin asgari bilgilerin (tam unvan,
adres, telefon, şehir bilgisi) ve zorunlu olan ülkelerde Ticaret Sicil veya
vergi numarası temin edilmesi gerekmektedir.

 Alıcı kodu olmayan alıcılar için sevkiyattan önce başvuru yapılmalıdır.

 Sevkiyat farklı ülkelere yapılsa bile ödemeyi yapacak alıcı firma için
başvuruda bulunulmalıdır.

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

 Bazı kapsam dışı sevkiyatlar için başvuru yapmaya gerek yoktur.

 Sevkiyatların Türk Eximbank tarafından belirlenen limit şartlarına göre
gerçekleştirilmesine dikkat edilmelidir
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Limit Yenileme Başvurusu
 Geçerlilik bitiş tarihine 2 aydan az süre kalan ve ekranda kırmızı renkli olarak 

görüntülenen limitler için yapılabilir. 
 İlgili alıcılar ile vadeli olarak çalışmaya devam edilmeyecekse, yenileme 

başvurusu yapılmasına gerek yoktur. 
 Ret limitler için yenileme başvurusu değil değişiklik başvurusu yapılmalıdır.

Limit Değişiklik Başvurusu, 
 Geçerli limit şartlarında (tutar, vade, ödeme şekli, banka bilgisi ekleme gibi) 

değişiklik yapılmak istenen tüm limitler için yapılabilir 

Unvan Değişikliği Başvurusu
 Unvan güncellemesi istenen alıcının yeni unvan bilgileri ve kanıtlayıcı fatura vs

belgeler yüklenerek yapılır.
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 İlgili ayda gerçekleşen sevkiyatlar, takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bildirilmelidir. 

 İlgili aya ait sevkiyat yok ise ilgili aya ait sevkiyat bulunmamaktadır seçeneği işaretlenir.

 Sevkiyat tarihi olarak fiili ihraç tarihi (Vedop/GB kapanış) girilmelidir.

 Vade tarihi, sevkiyat bedellerinin ödenmesi için Sigortalı ile Alıcı arasında kararlaştırılan
tarihi ifade eder. Vade, fatura üzerindeki vade esas alınarak gün.ay.yıl olarak girilmelidir.

 İlgili aya ait sevkiyatların parçalı olarak  bildirimi yapılabilir.

 Kapsanmama nedeni seçimleri firma sorumluluğunda olup, fatura ve GB ile uyumlu 
olacak şekilde doğru bilgi girilmelidir. 

 Kapsanmama nedeni olmayan (sigortaya konu olan) sevkiyatları girebilmek için önce 
limit talebinde bulunmak gerekmektedir. 
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• Peşin
• Faktoring
• Menfaat Alıcısı
• Konsinye 
• Başka firma adına sigortalı
• Başka kurumdan sigortalı
• Bedelsiz 
• Pasif ihracat
• Serbest bölgeye satış
• Takas/barter
• 1000 USD altı sevkiyat
• Talebe bağlı akreditif
• Yurt içi teminat mektuplu/teyitli akreditifli
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 Bankamızca sigorta kapsamına alınan, ancak bedeli vade tarihinde alıcı firmadan tahsil edilemeyen 
alacakların Bankamıza bildirilmesi gerekmektedir.

 Bu bildirimler Vadesi Geçmiş Alacak Bildirimi (VGAB) ve Tazminat Başvurusu (TB) olarak iki 
basamağa ayrılmıştır. Her iki işlem de e-şube üzerinden yapılabilecektir. 

 VGAB’lar alıcıların borç ödeme davranış ve kapasitelerini analiz etmekte kullanılacaktır. 

 Alacağın gerçekten tahsil edilemeyeceği düşünülüyorsa ikinci bir adım olarak Tazminat Başvurusu 
yapılacaktır.

 VGAB süresi vade tarihi itibari ile 60 gün olarak, TB süresi ise VGAB yapılmış olması şartı ile vade
tarihi itibari ile 90 gün olarak belirlenmiştir.

 Sevk edilen malların alıcı firma tarafından teslim alınmaması durumunda ivedilikle Bankamıza
bildirilmesi gerekmektedir.

 Alıcı firma ile anlaşılan vade tarihinin uzatılması söz konusu olduğunda, Bankamızın yazılı ön
onayının alınması gerekmektedir. Bu işlem E-Şube üzerinden önce VGAB girişi sonra vade uzatımı
talebi yapılarak gerçekleştirilir.
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 İhracata ilişkin düzenlenen tüm belgeler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

 İhracat öncesinde, alıcı firmadan yazılı bir sipariş formu alınmasının ya da alıcı firma 
teyitli bir proforma düzenlenmesi,

 Alıcı firma ile firmanız arasında bir satış sözleşmesi (özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus 
kaynaklı ülkelerde zorunlu olduğu, aksi takdirde alıcı firma aleyhine dava açılamadığı
bilinmektedir) imzalanması,

 İhracatın gerçekleştirilmesi sonrasında, alıcı firma kaşesi ve yetkili imzasını taşıyan
yükleme/teslim belgesinin temin edilmesi,

 Alıcı firmadan kabullü bir poliçe/senet ya da çek alınması,

 Borcun kabulüne ilişkin alıcı firmadan bir yazı temin edilmesinin ve alıcı firmalarla, 
ihracat bedellerinin neden ödenmedigine ilişkin görüşmelerin mümkün olduğunca
yazılı olarak yapılması.
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 Poliçe Tanzim Ücreti 
Firmaların yasal statüsüne göre değişen ve bir defaya mahsus olmak 
üzere ödenen tutardır. 

 Prim Maliyeti

Alıcının yerleşik olduğu ülkenin risk grubu, sevkiyatın ödeme şekli ve
vadesi, alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı, alıcının Türk
Eximbank Risk Grubu (ERG) gibi değişkenler dikkate alınarak tespit edilir.

 Alıcı Analiz Ücreti Maliyeti 

Başvuru başına 140 TL’dir.
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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
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 Poliçeli (ihracatçı) firma adına mali 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,



 Türk Eximbank tarafından sigortalanan vadeli alacaklar

teminata alınarak ihracatçı firmalara sevkiyat vadesinden

bağımsız kredi kullandırım imkanı sunulur,

 1 yıl vade ile iskonto kredisi şeklinde kullandırım imkanı

bulunmaktadır.



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.



E-Şube kullanım kılavuzlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/alacak-

sigortasi/formlar-ve-e-sube-kilavuzlari

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/alacak-sigortasi/formlar-ve-e-sube-kilavuzlari


E-posta: icAnadoluBolgeSigorta@eximbank.gov.tr

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

www.eximbank.gov.tr


