KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI
(KAPSAMLI)
UYGULAMA ESASLARI

TARİH :

01/02/2015

AMAÇ
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nın amacı; bir taraftan ihracatçıların kısa vadeli satışlarına
ilişkin ihracat bedellerini ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde teminat altına alarak
ihracatı teşvik etmek ve yönlendirmek, diğer taraftan da gerek bankalar ve faktoring kuruluşları, gerekse
de Türk Eximbank’ça uygulanmakta olan Sevk Sonrası Reeskont Kredisi kapsamında poliçenin teminat
olarak kullanılması suretiyle finansman teminini kolaylaştırmaktır.

KAPSAM
Bu program çerçevesinde ihracatçının bir yıl içinde, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan
ülkelerdeki çeşitli alıcılarına yaptığı 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatları sigortalanmaktadır.
Sigortalı’nın sigorta kapsamına alınmasına dair talebinin Türk Eximbank tarafından kabulü halinde,
yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip olduğu üretim yapan
firmaları, Sigortalı’nın yurt dışında doğrudan veya dolaylı iştirakleri, şirketleri, Sigortalı’nın
hissedarlarının yurt dışında ortak olduğu şirketleri “Satıcı” olarak adlandırılacaktır.
Söz konusu kapsamlı program çerçevesinde, Genel Poliçe, yürürlükte bulunduğu sürece Ülke Şartları ve
Prim Oranları Listesi’nde yer alan sigorta kapsamı içindeki ülkelerde yerleşik Alıcı’lara söz konusu listede
ve sevkiyatın yapıldığı Alıcı’ya ilişkin Alıcı Limiti Onayı’nda belirtilen şartlara uygun yapılan satışlarla ilgili
anlaşma ve sözleşmelere bağlı olarak,
a.

Türkiye’den Gümrük Beyannamesi tahtında,

b.

Türkiye siyasi sınırları dahilinde kurulu serbest bölgelerde yerleşik firmalardan ya da mal bedeli
alacaklısının Sigortalı olması koşulu ile Sigortalı’nın Türkiye siyasi sınırları dahilinde Serbest
Bölgelerde yerleşik şubelerinden, Serbest Bölge İşlem Formu tahtında,

c.

Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde yer alan sigorta kapsamı içindeki ülkelerde kayıtlı olup,
müspet bir Alıcı Limiti Onayı’nı haiz Alıcı firmaların ödeme yükümlülüğü altında olduğunun
belgelenmesi kaydıyla, söz konusu Alıcı firmaların talebine istinaden Türkiye siyasi sınırları

dahilinde kurulu Serbest Bölgelerde yerleşik firmalar ile söz konusu Alıcı firmaların Serbest
Bölgelerdeki şubelerine teslim edilmek üzere Türkiye’den Gümrük Beyannamesi tahtında,
360 güne kadar vadeli ödeme koşulu ile yapılacak tüm mal sevkiyatlarını kapsar.
d.

Sigortalı’nın, sigorta kapsamına alınmasına dair talebinin Türk Eximbank tarafından kabulü
halinde, yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip olduğu
firmalar tarafından üretilip fatura ve/veya ilgili ülke mevzuatına uygun belgeler tahtında, Ülke
Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde yer alan sigorta kapsamı içindeki ülkelerde kayıtlı olup,
müspet bir Alıcı Limiti Onayı'nı haiz menfaat ilişkisi bulunmayan Alıcılar’a yaptığı satışlar ile
Sigortalı’nın yurt dışında doğrudan veya dolaylı iştirakleri, şirketleri ve/veya Sigortalı’nın
hissedarlarının yurt dışında ortak olduğu şirketleri vasıtasıyla ve/veya depo, antrepo vb.
yerlerden, fatura ve/veya ilgili ülke mevzuatına uygun belgeler tahtında, Ülke Şartları ve Prim
Oranları Listesi’nde yer alan sigorta kapsamı içindeki ülkelerde kayıtlı olup, müspet bir Alıcı Limiti
Onayı'nı haiz menfaat ilişkisi bulunmayan Alıcılar’a yaptığı satışlar ticari risklere karşı da sigorta
kapsamındadır.
Poliçe’de geçen sevkiyat kavramı, malların, Türkiye siyasi sınırları dahilinde Gümrük Müdürlükleri,
Serbest Bölgelerde ise Gümrük İdareleri nezdinde gümrüklenerek herhangi bir taşıma aracı ile
Türkiye’den ya da Türkiye siyasi sınırları dahilindeki Serbest Bölgelerden, Poliçe Madde 3/d
kapsamında ise Sigortalı tarafından yola çıkarılması anlamına gelir.

Dolayısıyla ihracatçı ile her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi yapılmasına gerek
duyulmamakta ve yapılan tek bir sigorta sözleşmesi ile Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki
limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar sigorta kapsamına dahil edilmektedir.
İhracatçının hem yüksek riskli hem de düşük riskli ihracatı bir arada sigorta kapsamına dahil edilerek
riskin dağıtılması ve buna bağlı olarak nihai riskin asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSANAN RİSKLER
TİCARİ RİSKLER:
Bu Program çerçevesinde kapsama alınan ticari riskler, alıcının iflası, tasfiyesi veya hakkında konkordato
kararı alınması, ihracat bedelini ödeyememesi, Sigortalı’dan kaynaklanmayan nedenlerle kendisine sevk
edilen malları kabul etmemesi veya edememesi, malların iade alınması veya gümrüklerde millileşmesi,
imha edilmesi ve benzeri hallerden doğan risklerdir.
POLİTİK RİSKLER:
Politik Riskler ise; ithal müsaadesinin iptali, sevk edilen mallara yolda el konulması, savaş, iç savaş ve
transfer güçlükleri gibi alıcının ve sigortalının iradeleri dışında ortaya çıkan risklerdir.
Sigortalı’nın kusurundan kaynaklanan zararlar sigorta kapsamı dışındadır.

PRİM ORANLARI
Prim oranları, ihracatın vadesi, ödeme şekli, alıcının ülkesinin risk kategorisi, alıcının özel ya da kamu
alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. Söz konusu prim oranları üzerinden, aşağıdaki
prim indirim modelleri uygulanmak suretiyle indirim yapılır:
1. Baz İndirim: Sigortalının geçmiş dönem performansına dayalı olarak, azami %25 oranında yapılan
prim indirimidir.
2. VIP İndirim (ilave prim indirimi): Yüksek ihracat rakamlarına sahip sigortalı firmaların geçmiş
dönem performansına dayalı olarak, azami %50 oranında yapılan prim indirimidir. Baz indirim ile
birlikte uygulanmakta olup, toplam olarak azami %62.5 oranında prim indirimi sağlanır.
3. Taahhüde Dayalı Prim İndirimi: Belli kriterler doğrultusunda taahhütte bulunan sigortalı ya da
yeni sigortalanmakta olan firmalara azami %60 oranında uygulanan prim indirimidir.
Taahhüde dayalı prim indiriminden faydalanan sigortalı firmalar, aynı dönem içinde baz indirim
ve VIP indirimi (ilave prim indirimi)’nden faydalanamaz.
4. Düşük Riskli Alıcı İndirimi: Türk Eximbank tarafından düşük riskli olarak kabul edilen alıcılara %50
oranında uygulanan prim indirimidir.
5. Akreditif/Banka Garantisi İndirimi: 1. grup ülkelerde gayrikabili rücu akreditif tahtında ödemeli,
banka garantili veya ilgili kambiyo senedi üzerine banka avali verilen işlemlerde prim
tutarlarından %50 oranında yapılan prim indirimidir.
Aynı sevkiyata ilişkin 4. ve 5. maddelerde belirtilen indirimlerden sadece biri uygulanır, iki indirim
aynı anda uygulanmaz.
Diğer yandan, Sigortalı’nın;
1. Poliçe kapsamındaki bildirimlerinde (aylık sevkiyat bildirimleri, alıcı limiti başvuruları, vadesi
geçmiş alacak bildirimleri vb.) ve sigortalı’nın ödemekle yükümlü olduğu ücretlerde (prim, alıcı
analiz vb) eksiklik ve/veya gecikme bulunması halinde,
2. Son 3 poliçe dönemi içinde Türk Eximbank’tan tazminat alınmış olması halinde ilk sigortalı
olduğu tarihten itibaren geçerli rakamları dikkate alınmak üzere hesaplanan net zarar rasyosunun
[(Tazminat tutarı - Tazminat ödemesine ilişkin yapılan tahsilat tutarı) / Tahsil edilen prim tutarı]
%100’den büyük olması durumunda,
Poliçe kapsamındaki bütün sevkiyatlar açısından Türk Eximbank’ın sorumluluğu ortadan kalkacak,
ancak tahsil edilmiş bulunan poliçe tanzim ücreti, alıcı analiz ücretleri ve primler Sigortalı’ya hiçbir
şekilde iade edilmeyecek, ayrıca Türk Eximbank’a Sigorta Sözleşmesi’ni fesih hakkı tanıyacak ve aynı
zamanda fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş prim alacaklarının temerrüt faizi ile birlikte tahsili için Türk
Eximbank kanuni yollara başvurabilecektir.

ZARAR TAZMİN ORANI
Aksi Türk Eximbank tarafından düzenlenecek Alıcı Limiti Onayı’nda belirtilmedikçe, sigorta kapsamına
alınan ticari ve politik risklerden kaynaklanan zararların %90’ı karşılanmaktadır.
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ
BAŞVURU ve SİGORTA POLİÇESİNİN DÜZENLENMESİ:
İlk başvuru sırasında ihracatçı tarafından, Türk Eximbank’dan temin edilmiş olan Teklifname eksiksiz ve
doğru olarak doldurulacak, ekinde:
1. Ticaret sicil gazetesi
Firmanın kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son
değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin fotokopileri
2. İmza sirküleri
Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirkülerinin fotokopisi
Not: Ticaret sicil gazetesinde, firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgilerinde veya
imza sirkülerinde değişiklik olması halinde güncel belgelerin tarafımıza iletilmesi sigortalı firmanın
sorumluluğundadır.
3. Firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgileri
Firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişilerin T.C. Kimlik Numarası’nı ihtiva eden nüfus
cüzdan fotokopileri (Firmanın yabancı ortağının temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz
konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin fotokopileri)
4. Vergi Levhası örneği:
Vergi Dairesi'nden alınacak Mükellefiyet Belgesi veya vergi borcu olmadığına dair yazı da kabul edilebilir.

5. Firma bilgi formu,
6. Taahhütname,
7. Poliçe tanzim ücretinin ödendiğini gösteren dekont,
8. Faks sözleşmesi
9. Internet Başvuru Formu
10. Elektronik Bankacılık Sözleşmesi
Türk Eximbank’a gönderilecektir.

Poliçe tanzim ücretleri aşağıda yer almaktadır:
GERÇEK KİŞİ, ADİ ORTAKLIKLAR, KOLLEKTİF VE
KOMANDİT ŞİRKETLER İÇİN

500 TL

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN

750 TL

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ VE DIŞ TİCARET
SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN

2.000 TL

POLİÇE TANZİM ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ HESAP NUMARALARI
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BANKA KODU: 0016 IBAN MERKEZ ŞUBE
KODU: 90001 EFT HESABI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÜMRANİYE ŞUBESİ IBAN NO: TR33 0001 0007 1799 9003
0250 35

Başvuru sahibinin Teklifname’de verdiği bilgiler düzenlenecek olan poliçeye esas teşkil eder.
Teklifname ve ekleri Türk Eximbank yetkililerince incelenerek düzenlenecek olan Genel Poliçe ile; Genel
ve Özel şartlar saptanır ve iki nüsha halinde ihracatçıya gönderilir. Söz konusu şartların tarafınızca da
kabul edilmesi halinde, Poliçe’nin “Kabul Onayı” kısmının firma yetkili/yetkilileri tarafından imza ve kaşe
ile diğer tüm sayfaların yetkili/yetkililer tarafından paraflanarak her iki nüshanın da poliçenin
düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde Türk Eximbank’a gönderilmesi gerekmektedir.

ALICI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve LİMİT TESPİTİ
Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde yer alan sigorta kapsamı içindeki ülkelerde kayıtlı alıcılara
yapılacak olan sevkiyatlara ilişkin risklerin kapsanabilmesi, bu alıcıların her biri için en geç ilk sevkiyat
tarihine kadar Türk Eximbank’tan Alıcı Limiti tespiti talebinde bulunulmasına, bu limitin verilmiş
olmasına ve söz konusu sevkiyatların da bu Alıcı Limiti’nde belirlenen şartlara uygun yapılmış olmasına
bağlıdır. Alıcı Limiti verilmemesi halinde Türk Eximbank’ın bu Alıcı’ya yapılan sevkiyattan doğan herhangi
bir sorumluluğu olmayacaktır. Sigortalı’nın Alıcı Limiti talebinden önce aynı Alıcı’ya yapmış olduğu
sevkiyatlarının bulunması halinde, ilgili sevkiyata ilişkin Aylık Sevkiyat Bildirim Formu resen Alıcı Limiti
talebi olarak kabul edilir ve Türk Eximbank Alıcı Limiti Onayı’nın geçerlilik süresini ilk sevkiyat tarihinden
itibaren başlatır. Bu durumda Sigortalı söz konusu sevkiyatların bedellerini tahsil etmiş olsa bile tahakkuk
edecek primleri ödemekle yükümlüdür.
Sigortalının alıcı limiti talebinde bulunmasını müteakip, ilgili alıcı firma hakkında öncelikli olarak bağımsız
enformasyon kuruluşlarından bilgi temin edilir. Enformasyon kuruluşlarından temin edilen raporlar
dışında, gerekli görüldüğü takdirde yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri, Ekonomi/Ticaret Müşavirlikleri,
Ataşelikleri, reasürörler vb. kuruluş ve kaynaklar vasıtasıyla da bilgi temin etme yoluna gidilebilir. Ayrıca,
alıcının değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek herhangi bir bilgi veya belgenin Sigortalı firmanın elinde
mevcut olması halinde bu bilgi ve belgeleri Türk Eximbank’a iletmesi beklenmektedir. Elde edilen bilgiler
doğrultusunda yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda alıcı limiti tespit edilir. Enformasyon

kuruluşlarından temin edilen raporlar ve izleme hizmetleri karşılığında, Sigorta Genel Müdür
Yardımcılığı’nın belirlemiş olduğu kriterler kullanılarak yapılan analizler sonucunda belirlenen
Sigortalı’lara, alıcı başına yıllık 140 TL yansıtılır.
Türk Eximbank’ca saptanan limit, Alıcı Limiti Onayı ile Sigortalı’ya bildirilir. Söz konusu limit, Sigortalı’nın
müracaatı üzerine daha yüksek yeni bir limit saptanıncaya veya geçerlilik süresi bitinceye kadar ya da
Türk Eximbank’ca Alıcı Limiti Onayı’nda değişiklik yapılıncaya veya iptal edilinceye kadar geçerlidir.
SEVKİYATLARLA İLGİLİ BİLDİRİMLER ve SEVKİYATLARIN İZLENMESİ
Sigortalı, sigorta kapsamı içinde gerçekleştireceği tüm sevkiyatları ve sevkiyatlara ilişkin vadesinde
ödenmeyen tüm meblağları aşağıdaki şekilde Türk Eximbank’a bildirmekle yükümlüdür.
Aylık Sevkiyat Bildirimi:
Sigortalı, Poliçe kapsamında her ay yapmış olduğu tüm sevkiyatları, takip eden ayın 10’una kadar, Türk
Eximbank’ın belirlediği form ve usuller çerçevesinde Türk Eximbank’a bildirecektir. Sigortalı, ilgili ayda
hiçbir yükleme yapılmamış olsa dahi bu bildirimi yapacaktır. Söz konusu bildirimin belirlenen süre dışında
Sigortalı tarafından gecikmeli olarak yapılması durumunda, Sigortalı Türk Eximbank’ca Alıcı Limiti Onayı
verilmiş olan sevkiyatların bedeli tahsil edilmiş olsa bile tahakkuk edecek primleri ödemekle yükümlüdür.
Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Sigortalı’nın hatalı sevkiyat bildirimlerine ilişkin yazılı düzeltme talepleri,
Sigortalı’ya prim iadesi yapılmasını gerektirmesi halinde, vade tarihinden önce olmak kaydıyla, orijinal
bildirim tarihini müteakip azami 60 gün içinde yapıldığı takdirde dikkate alınır. Bununla birlikte,
Sigortalı’nın vadesi geçmiş alacak bildirimini müteakip yapılan inceleme kapsamında, ilgili sevkiyatların
Sigortalı’nın herhangi bir kusuruna dayalı olmaksızın tazminat ödemesine konu olamayacağının tespit
edildiği hallerde, söz konusu sevkiyatlar için ödenmiş primler, Sigortalı’ya iade edilebilir.
Sigortalı, hatalı ve/veya eksik bildirimi neticesinde Sigorta kapsamı dışında kalan sevkiyatlarını, vade
tarihinden sonra düzeltme talebinde bulunarak ya da sevkiyat bildiriminde bulunarak sigorta kapsamına
aldıramaz.

Vadesi Geçmiş Alacaklar Aylık Bildirimi:
Sigortalı, sigorta kapsamındaki sevkiyatlar ile ilgili vade tarihinde kısmen veya tamamen ödenmemiş olan
meblağları vade tarihini takip eden azami 60 gün içinde Türk Eximbank’ın belirlediği usuller çerçevesinde
Vadesi Geçmiş Alacaklar Aylık Bildirim Formu ile Türk Eximbank’a bildirecektir. Poliçe yürürlükten kalksa
dahi ödenmemiş herhangi bir meblağ kalmayıncaya veya tazminat talepleri sonuçlanıncaya kadar bu
bildirimlerin Türk Eximbank’a gönderilmesine devam edilecektir.

Vadesi Geçmiş Alacaklar Aylık Bildirim Formu ekinde Bankamıza gönderilmesi gereken belgeler aşağıdaki
gibidir:











Türkçe fatura
Yabancı fatura
Gümrük beyannamesi / serbest bölge işlem formu
Sipariş formu
Alıcı firma teyitli proforma fatura
Konşimento, mal teslim belgesi
Alacağı tevsik eden çek/poliçe/bono
Satış sözleşmesi
Alacağın tahsili için yapılan yazışmalar
Kısmi tahsilata ilişkin swift mesajı

Sigortalı Türk Eximbank’ın yazılı ön onayını almadan borca ilişkin hiçbir yeni düzenleme yapamaz. Ancak,
Türk Eximbank’ın yazılı ön onayı ile borcun vade ve yapısında yeni düzenleme yapabilir.
DÖVİZ KURU
Poliçe kapsamında yapılacak bütün ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Prim ödemeleri ve zarar
tazminleri için, sevkiyatın brüt fatura tutarı ABD Doları dışındaki herhangi bir yabancı para cinsinden
ifade edildiğinde, sevkiyata ilişkin bildirimin yapıldığı aydan bir önceki ayın son işgünü geçerli olan T.C.
Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden hesaplanacak ABD Doları karşılığı, sevkiyatın brüt fatura tutarı
ABD Doları cinsinden ifade edildiğinde ise brüt fatura tutarı baz alınır.
1. ABD Doları ya da ABD Doları karşılığı sevkiyat tutarı baz alınmak suretiyle hesaplanan ABD
Doları cinsinden prim tutarının Türk Lirası’na dönüşümü için, sevkiyata ilişkin bildirimin yapıldığı
aydan bir önceki ayın son işgünü geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru,
2. Tazminat ödemelerinde, ABD Doları ya da ABD Doları karşılığı sevkiyat tutarının Türk Lirası’na
dönüşümü için, bu Poliçe’nin 25. Maddesinde belirtilen işlemlerin tamamlanması ve belgelerin
teslimi için Türk Eximbank tarafından Sigortalı’ya yazılı ihbar yapıldığı ayın ilk işgünü geçerli olan
T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru,
3. Tazminatın ödenmesinden sonra tahsil edilen meblağların ya da takip masraflarına ilişkin
ödemelerin Sigortalı ile paylaşımına ilişkin olarak, ABD Doları cinsinden gerçekleştirilen tahsilat ve
takip masraflarına ilişkin ABD Doları tutarları, ABD Doları dışındaki herhangi bir para cinsinden
olan tahsilat ve takip masraflarının ise gerçekleştirildikleri tarih itibariyle geçerli olan T.C. Merkez
Bankası çapraz kuru esas alınarak hesaplanan ABD Doları karşılıkları baz alınmak suretiyle
hesaplanan firma payının Türk Lirası’na dönüşümünde, firma payına ilişkin ödemenin yapılacağı
ayın ilk işgünü geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
esas alınır.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında Sigortalı firmalar tarafından vade tarihlerinde
tahsil edilemeyen alacakların Bankamıza bildirilmesini takiben, gerek doğrudan Bankamız tarafından
gerekse alıcı firmanın ülkesinde yerleşik Türk Büyükelçilikleri, Ekonomi/Ticaret Müşavirlikleri, Ataşelikleri
ve Bankamız avukatları tarafından borcun öncelikle alıcı firma tarafından ödenmesini teminen
girişimlerde bulunulmaktadır.
Alıcı firmaların vadesinde ödenmeyen borçlarının öncelikli olarak kendilerinden tahsilini teminen yapılan
hukuki girişimler neticesinde ortaya çıkan masraflar daha sonra Sigortalı firmadan talep edilmemektedir.
Öte yandan, Bankamızca, Sigortalı ile Alıcı firma arasında ihtilafın tespit edilmesi ve Sigortalı firmanın
uğradığı zararı, Alıcı’nın ülkesinde kesinleşmiş bir mahkeme/hakem kararı ile belgelemesi durumunda,
tazminata konu zarar tutarı ile birlikte tazminata konu zarar tutarının %20’sini aşmamak koşulu ile
Bankamızın onayı dahilinde yapılmış olan hukuki takibata ilişkin masraflar Bankamız tarafından
karşılanmaktadır.
Poliçe dahilinde belirtilen risklerden kaynaklı herhangi bir zararın ortaya çıkması halinde; zararın
kesinleşmesini müteakip Türk Eximbank tarafından Tazminat Talep Formu Sigortalı’ya gönderilir. Türk
Eximbank tarafından Sigortalı’ya gönderilen Tazminat Talep Formu (ıslak imzalı/kaşeli yabancı fatura ile
alıcı firma yetkililerince imzalanmış konşimento veya mal teslim belgesi örneği ile birlikte) bildirim
tarihinden itibaren 30 gün içinde doldurularak, ekli belgeleri ile birlikte Türk Eximbank’a gönderilmesi
gerekmektedir.
Tazminat ödemesi, Sigortalı tarafından Tazminat Talep Formu ile ilgili belgelerin ve delillerin eksiksiz
olarak ibraz edilmesinden ve zararın sebebinin tetkik edilmesinden sonra yapılır. Ancak, zarar kesinleşme
süreleri sona erse dahi, bahse konu incelemeler tamamlanmaksızın tazminat ödemesi yapılamaz.
Türk Eximbank tarafından Tazminat Talep Formu’nun Sigortalı’ya gönderilmiş olması, Türk Eximbank
tarafından tazminat ödemesi yapılacağı anlamına gelmemekte olup, daha sonra ortaya çıkabilecek
deliller ve tespitler ışığında Türk Eximbank’ın ilgili tazminat başvurusunu yeniden değerlendirme hakkı
saklıdır.
Tazminat ödemesi öncesinde Sigortalı’dan aşağıdaki belgeler talep edilir ve bu belgelerin eksiksiz bir
şekilde Bankamıza gönderilmesi sonucunda tazminat ödenir:
 Alacağın Bankamıza temlik edildiğini belgeleyen Temlikname (noter onaylı) ve yeminli
mütercim tarafından yabancı dile çevirisi,
 Tazminata konu alacakla ilgili Bankamızdan başkaca bir alacağın kalmadığını belgeleyen
noter onaylı İbraname,
 Sevkiyatlara ilişkin belgelerin doğruluğunu ve Sigortalı’da bulunduğunu, talepte
bulunulması halinde ilgili evrakın Bankamıza teslim edileceğini, bu sevkiyatlarla ilgili
herhangi bir tahsilatta bulunulduğunda Bankamızın yazılı direktiflerine göre ödeme
yapılacağını ve herhangi bir eksik işlem bırakılmadığını beyan eden noter onaylı
Taahhütname,

 İhracat işlemine aracılık eden bankanın tazminat ödemesine konu sevkiyatlara ilişkin
yapılan işlemleri belirttiği Banka Bilgi Yazısı,
 Alacağın Bankamıza temlik edildiğinin alıcı firmaya bildirimini belgeleyen yazı örneği ve
posta gönderisi,
 Alıcı firmanın iflas etmesi, tasfiyeye gitmesi veya konkordato ilan etmesi durumlarında,
alacağın Bankamıza temlik edildiğinin ilgili kayyuma bildirimini belgeleyen yazı örneği ve
posta gönderisi,
 T.C. Maliye Bakanlığı’nın uygulamaları gereğince, sigortalı firmanın bağlı olduğu Vergi
Dairesi’nden, Sigortalı’nın herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığını gösteren,
ihbarname tarihi itibariyle güncel bir yazı,
 Alacağı tevsik eden bir kambiyo senedinin mevcudiyeti halinde, Bankamıza ciro edilmesi
koşuluyla söz konusu senedin orijinali,
 Sigortalı’nın tazminat ödemesinin yapılmasını talep ettiği banka hesap bilgilerini gösteren
ve firma yetkililerince imzalanmış yazı ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel
noter onaylı imza sirküleri.

ÖDENEN TAZMİNATIN ALICI veya ÜLKESİNDEN TAHSİLİ
Tazminatın ödenmesinden sonra tahsil edilen tutarlar, bu tutarların tahsili için yapılan dava ve takip
masrafları kesinleştikten ve tahsilat için Türk Eximbank veya Türk Eximbank’ın yazılı ön onayı ile Sigortalı
tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra, Türk Eximbank ve Sigortalı arasında zarar tazmin
oranına göre paylaşılır. Ancak, Sigortalı ile paylaşılacak miktar, zarar tutarını aşamaz.

AYRINTILI BİLGİ
 Programın işleyişi hakkında her türlü ayrıntılı bilgiye Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile Ankara
Bölge Müdürlüğü, İzmir Şubesi ve irtibat bürolarından ulaşılabilir.

