Alıcı Limit İzleme Nasıl Yapılır?
 Ana sayfadan Sigorta İşlemleri -> Alıcı Limit -> Alıcı Limit İzleme / Değişiklik / Yenileme’yi seçiniz.
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 Ekrandaki filtrelerin detay açıklamalarını bir sonraki sayfada bulabilirsiniz.
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Alıcı Limit İzleme/Değişiklik/Yenileme Ekranı Açıklamaları:
Ürün => İlgili poliçe ürününüzü seçmek için kullandığınız filtredir.
Başvuru Durumu=> Bu alandan “Başvurularım” veya “Limitlerim” başlıklarından birisi seçilir. Seçilen başlığa göre alt taraftaki filtreler değişiklik
gösterir.
Başvurularım => Bu sekmede sadece sonuçlanmamış açık başvurularınızı izleyebilirsiniz. Bu alanda yer alan filtreler;


Başvuru Statüsü => Bu sekmede 3 seçenek bulunmaktadır. “Açık Başvurular” , “İade Edilen Başvurular” ve “Sonuçlanmış Başvurular”.
Aşağıdaki 3 filtre burada seçilmiş olan başvuru statüsü durumuna göre arama yapmaktadır. Açık Başvurular: Henüz
sonuçlandırılmamış başvurularınızı izlemenizi ve bunlar içinden arama yapmanızı sağlar. İade Edilen Başvurular: Çeşitli nedenlerle
size iade edilen başvuruları izlemenizi ve bunlar içinde arama yapmanızı sağlar. Sonuçlanmış Başvurular: Daha önce limit verilmiş
fakat süresi dolmuş başvuruları izlemenizi ve bunlar içinde arama yapmanızı sağlar. Bu statü içinde arama yaparken “Listele” demeden
önce diğer filtrelerden en az birini daha kullanmanızı öneririz.
•
•
•

Alıcı Kodu => Kodunu bildiğiniz bir alıcıyı aramak için kullanılır. Kodu ile arattığınız bir alıcıyı burada bulamıyorsanız ya
yanlış statüde arama yapıyorsunuzdur ya da Eximbank tarafından sonuçlandırılmıştır.
Başvuru Tarih Aralığı => Belli bir aralıkta ya da tarihte yaptığınız başvuruları aramak için kullanabilirsiniz. Unutulmaması
gereken girdiğiniz tarih aralığında ilgili başvuru statüsünde arama çalışmaktadır. Farklı statüdeki başvurular ve
sonuçlanmış başvuruları bu alanda göremezsiniz.
Para Birimi => İlgili başvuru statüsündeki başvurularınızı talep ettiğiniz para birimine göre filtreleyebilirsiniz.

Limitlerim => Bu sekme limitleri görebildiğiniz ve yaşayan limitleriniz üzerinden yenileme veya değişiklik taleplerinizi yapabileceğiniz filtredir.
Geçerlilik=> Yaşayan, bitmiş ve ileri tarihli limitlerinizin ayrımını yapılan filtredir. “Güncel” seçerseniz ve başka bir filtre kullanmazsanız içinde
bulunduğunuz gün itibari ile yaşayan tüm geçerli limitlerinizi getirir. “Geçmiş” seçerseniz ve başka bir filtre kullanmazsanız tüm geçmiş tarihli
limitlerinizi getirir. ”İleri Tarihli” seçerseniz başlangıç tarihi bulunduğunuz günden daha ileride olan (çoğunlukla ileri tarihli yenilemelerinizi) getirir.
“Hepsi” seçeneği ilk günden bu yana tüm limitlerinizi getirecektir. Fakat limit sayınız fazla ise diğer filtreleri de kullanarak kısıtlamalar yapmanızı
öneririz. 1000 kayıt üstündeki veri ekrana getirilememektedir.
Limit Statüsü=> Bu filtre “Kabul”, “Ret”, “Limit İptal” statüsünde olan alıcı limitlerinizi seçmeniz için kullanabileceğiniz filtredir. Tümünü görmek
isterseniz başlangıçta standart olarak gelen “Hepsi” seçeneğini seçmeniz yeterlidir.
Alıcı Kodu=> Kodunu bildiğiniz bir alıcının durumu için kullanabileceğiniz filtredir.
Limit Bitiş Tarihi=> Girdiğiniz başlangıç ve bitiş tarihleri aralığına göre bu aralıkta limit bitiş tarihi olan limitleri filtrelemeye yardımcı olur. Başlangıç
ve bitiş tarihleri arasındaki süre 1 yılı aşamaz. Böyle bir tarih girildiği takdirde uyarı alınacaktır.
Limit Tutar Aralığı=> Girdiğiniz tutar aralığındaki limitleri filtrelemeye yarar.
Para Birimi=> Seçilen para birimindeki limitleri filtrelemeye yarar.
3

 Sorgulama seçimlerinize göre limitleriniz listelenecektir.
 Limit Değişikliği ve/ veya yenileme yapmak istediğinizde “Limitlerim” alanındayken “Geçerlilik” filtresini Güncel olarak seçmeniz ve
listelemeniz halinde ‘’Limit Değişiklik & Yenileme’’ butonu sağ alt kısımda görünecektir.
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 Listelenen ekranda Vergi No yanında yer alan “…” işaretine tıklanarak alıcılarla ilgili olarak daha fazla bilginin gösterimi sağlanabilir.
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 Listelenin altında yer alan ‘’Excele Aktar’’a basılarak alıcı listenizin excel dosyası olarak görüntülenmesi sağlanabilir.
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