
KRED‹ S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

A. Sigortan›n Kapsam›
A.1. Sigortan›n Konusu
Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt›r›lan kredili sat›fl ve kredili hizmet ifllemlerinde al›c›n›n;
A.1.1. ‹flas etmesi,
A.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, borçlar›n› ödeyememesi nedeniyle hakk›nda tasfiye karar› al›nmas›,
A.1.3. Borçlar›n›n ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci taraf›ndan tüm

alacakl›lar› ba¤layan k›s›tlay›c› bir karar al›nmas›,
A.1.4. Borç ödemede acze düflmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortac› taraf›ndan kabul

edilecek baflka bir flekilde kan›tlanmas› suretiyle yap›lan icra takibinin sonuçsuz kalmas›,
A.1.5. Borçlar› ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukar›da belirtilen durumlara eflde¤er

görülen di¤er haller sonucu sat›c› konumundaki sigortal›n›n Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde
yapt›¤› sat›fllar›n bedelini k›smen veya tamamen alamamas› nedeniyle u¤rayaca¤› maddi
zararlar,

A.1.6. Ayr›ca sözleflme olmas› flart› ile; yukar›da say›lan hallerin d›fl›nda al›c›n›n sözleflmede kararlaflt›r›lan
flartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat alt›na al›nm›flt›r.
Teminat poliçede belirtilmek flart›yla yukar›da s›ralanan riziko gruplar›ndan sadece biri veya
birkaç› veya tamam› için verilebilir.

A.2. Tan›mlar
Bu genel flartlarda geçen:
Azami Faturalama Dönemi: ‹hracat sat›fllar›nda mallar›n sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulmas›,
yurt içi sat›fllarda ise mallar›n teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmas›ndan itibaren faturan›n
kesilmesi için geçen azami süreyi,
Vade Tarihi: Al›c› ile yap›lan sözleflmede belirtilmesi gereken veya fatura ile al›c› taraf›ndan
taahhüt edilen borcun ödeme gününü gösteren tarihi,
Uzat›lm›fl Vade Tarihi: Vade tarihinin uzat›ld›¤› yeni ödeme tarihini
Borç: Al›c› ile yap›lan sözleflmede alt›nda al›c›n›n sigortal›ya ödemek durumunda oldu¤u bir
veya birden fazla fatura bedelini,
Al›c›: Sigorta sözleflmesi kapsam›nda sigortal› taraf›ndan gönderilen mal ve/veya verilen
hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan gerçek/tüzel kifliyi,
Vesaik Mukabili Sat›fl: Sat›fl flartlar› do¤rultusunda, ancak söz konusu mal ile ba¤lant›l› ödemelerin
tam ve eksiksiz olarak yap›lmas› sonras›nda, efektif ödeme dokümanlar›n›n al›c›ya ulaflmas›ndan
sorumlu bankaya veya di¤er yetkili arac›ya verilmesine kadar mallar›n üzerinde sat›c›n›n kontrol
hakk›n›n sürdü¤ü sat›fl ifllemini
Kredi Limiti: Sigortac›n›n herhangi bir al›c› ile ilgili olarak üstlendi¤i azami sorumluluk tutar›n›
Teslimat: Mallar›n al›c› veya onun ad›na hareket eden kifli ad›na belirtilen yerde ve koflullarda
haz›r edilmifl olmas›, vesaik mukabili sat›fllarda ise malla ilgili dokümanlar›n teslim yerine ulaflmas›
ile teslimat›n gerçeklefltirilmifl olaca¤›n›
Sevk›yat: Ürünlerin sat›fl sözleflmesinde belirtilen teslim yerine tafl›yacak üçüncü taraflara teslim
edilmesi halini
Vadesi Geçmifl Borç: Bir sat›fl veya hizmet sözleflmesi ile ba¤lant›l› borcun sat›fl veya hizmet
sözleflmesi içinde veya baflka bir flekilde belirtilen tarihte ödenmemesi.
Borçlu Al›c›dan Yap›lan Tahsilatlar: Tazminat ödemesi öncesinde veya sonras›nda, aralar›nda
s›n›rlama olmaks›z›n al›c›n›n sigortal›ya veya sigorta flirketine yapt›¤› ödemeler; geç ödeme
sonras›nda sigortal›n›n veya sigortac›n›n ald›¤› faiz ödemeleri, sigortal›n›n veya sigortac›n›n
elindeki teminatlar›n çözülmesinden veya paraya çevrilmesinden elde edilen gelirler; al›c›n›n,
sigortal› bilgisi ve kabulü do¤rultusunda düzenledi¤i her türlü iade faturas›; al›c› veya sigortal›
taraf›ndan takas beyan edilmifl olmas› sonucunda elde edilen de¤er; mal›n sat›fl faturas›nda
belirtilen de¤erinin %50'sinden (anlaflma ile baflka bir oran belirtilmemifl ise) az olmamak kayd›
ile sigortal›n›n geri alabilece¤i veya elden ç›karmayabilece¤i mallar›n, paraya çevrilmesinden
elde edilen tutar da dahil, al›c› veya üçüncü taraflardan al›nan miktarlar›
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Temerrüt: Borcun al›c› taraf›ndan kararlaflt›r›lan vadede ödenmemesini ifade eder.
A.3. Sigorta Sözleflmesinin Kapsam›

Teminat, sigortal›n›n muhtelif al›c›larla yapt›¤› sözleflmelere göre faturaland›r›lan ve bedeli özel
flartlarda belirlenen azami vade süresi içinde ödenmesi kararlaflt›r›lan mal ve hizmet sat›fllar›na
uygulan›r. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, sigortal› ile al›c›lar aras›nda düzenlenen sat›fl sözleflmelerine
göre yap›lan tüm sat›fllar›n sigorta kapsam›nda bulunmas› esast›r. Sigortal› bu amaçla, söz
konusu sat›fl sözleflmeleriyle ortaya ç›kan cirosunu özel flartlarda belirlenen usullere göre
sigortac›ya beyan eder.
Aksi kararlaflt›r›lmad›kça sigorta teminat›, sigorta süresi içinde yurtd›fl›na sevk edilmifl olan mallar
veya hizmetler veya yurtiçinde teslim edilmifl olan mallar ve hizmetlerden do¤an alacaklar›, bu
mal veya hizmetlerle ilgili faturalar›n, sigorta süresi dahilinde ve azami faturalama dönemi içinde
düzenlenmifl olmas› kayd›yla kapsar.

A.4. Sigorta Sözleflmesinin Süresi ve Teminat›n Bafllamas›
Sigorta sözleflmesi özel flartlarda belirtilen süre için tanzim edilmifltir. Sigorta, poliçede bafllama
ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça, Türkiye saati ile ö¤len
saat 12.00'de bafllar ve ö¤len saat 12.00'de sona erer.
Aksi kararlaflt›r›lmad›kça teminat, sigorta sözleflmesi süresi içinde olmas› ve faturalar›n azami
faturalama dönemi içinde düzenlenmifl olmas› kayd›yla, ihracat sat›fllar›nda mallar›n sevk edilmesi
ve hizmetlerin sunulmas›, yurt içi sat›fllarda ise mallar›n teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmas›
ile bafllar.
Konsinye sat›fl, gümrük antreposunda sat›fl ve ticari fuarda tan›t›m esnas›ndaki sat›fllarda, sat›fl
sözleflmesinin konusunu halen Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› d›fl›nda bulunan mallar›n teflkil etmesi
ve sat›fl›n sigorta sözleflmesinin kapsad›¤› bir ülkede mukim bir al›c›ya yap›lmas› hallerinde
teminat›n ifllerlik kazanmas› için sigortal›n›n faturay› sigorta süresi içinde tanzim etmifl olmas›
flartt›r.

A.5. Teminat›n Tesisi ve Tadili
Sigortal› bu genel flartlarda içeri¤i tan›mlanan sat›fl sözleflmelerine iliflkin olarak her bir al›c›n›n
onaylanmas› ve söz konusu al›c›lara kredi limiti tahsis edilmesi amac›yla sigortac›ya baflvurmakla
yükümlüdür.

A.5.1. Kredi Limiti Talebi ‹smen Yap›lm›fl Al›c›lar
Teminat, sigortac›n›n yaz›l› olarak onaylad›¤› al›c›larla sigortal›n›n yapt›¤› sat›fl sözleflmelerinden
do¤an alacaklar› için geçerlidir. Sigortal› taraf›ndan yap›lan talebin kabulü halinde sigortac›,
bir kredi limit formu ile söz konusu al›c› için tahsis etti¤i kredi limitini bildirir. Teminat›n flartlar›
ve sigortac› taraf›ndan al›nmas› talep edilen önlemler bu formda belirtilir.
Al›c›lar›n onaylanmas› halinde teminat, sigortal›n›n ilgili al›c› için yapt›¤› kredi limiti baflvurusunun
sigortac› taraf›ndan al›nd›¤› tarih itibariyle veya bu tarihten sonra yap›lan sat›fllar ile ilgili olarak
ortaya ç›kan kredi rizikolar› için geçerli olur.
Sigortal›, kredi limitinin art›r›lmas›n› sigortac›dan talep edebilir. Bu talebin onaylanmas› halinde,
yeni kredi limiti onay tarihinden itibaren geçerli olur.

A.5.2. Kredi Limiti Talebi ‹smen Yap›lmam›fl Al›c›lar
Teminat, özel flartlarda belirtilen haller için sigortac›n›n henüz ön onay›n› vermemifl oldu¤u
al›c›lara yap›lan sat›fllara da uygulan›r. Ancak;

- Sigortac›n›n al›c› için yap›lan onay baflvurusunu daha önce reddetmemifl,
- Bundan önce al›c› ile yap›lan al›flverifllerde her bir teslimat için ödemenin zaman›nda yap›lm›fl

olmas› gerekir.
Kredi limiti talebi ismen yap›lmam›fl al›c›lara tahsis edilen kredi limitinin miktar ve koflullar› özel
flartlarda belirtilir.

A.6. Sigortac›n›n Ödeme Yükümlülü¤ü
Al›c›n›n sat›fl sözleflmelerinden kaynaklanan borçlar›n› ödeyememesi sonucu sigortal›n›n u¤rad›¤›
maddi zarar için, özel flartlarda daha k›sa bir süre belirlenmemifl olmas› halinde

A.6.1. Al›c›n›n iflas› halinde, tazminat talebinin tasfiye memuru taraf›ndan kabulü flart› ile veya B.2
maddesinde belirtilen müdahale talebinin sigortac›ya intikal etmesinden itibaren befl ayl›k sürenin
dolmas› ile,

A.6.2. Di¤er hallerde müdahale talebinin sigortac›ya intikal etmesinden befl ay sonra,
A.6.3. Yukar›da belirtilen tüm hallerde, özel flartlarda belirtilen mebla¤dan az olmas› durumunda,

müdahale talebinin sigortac›ya intikal etmesinden iki ay sonra, sigortac›n›n tazminat› ödeme
yükümlülü¤ü do¤ar. Tek al›c›ya yap›lan sat›flla ilgili sigorta sözleflmesinde veya politik risklerde,
yukar›daki süreler özel flartlarda de¤ifltirilebilir.
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A.7. Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Afla¤›daki nedenlerden birinin sonucunda do¤rudan veya dolayl› olarak sat›fl bedellerinin
ödenmesini engelleyen veya geciktiren haller sigorta teminat› d›fl›ndad›r:

A.7.1. Bir Ay›r›m Olmaks›z›n Yurt içi ve ‹hracat Sat›fllar›nda Teminat D›fl›nda Kalan Haller
A.7.1.1. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer at›klardan veya

bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlay›c› radyasyonlar veya radyo-aktivite
bulaflmalar› ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi
kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m "füzyon" olay›n› da kapsayacakt›r),

A.7.1.2. Bedeli teslimden önce ödenen veya bir banka ya da özel finans kurumu taraf›ndan teminat
mektubu verilmek suretiyle teyit edilen veya sigortal›n›n ülkesindeki bir banka taraf›ndan
gayrikabilirücu vesaik karfl›l›¤› akreditif verilmek suretiyle teyit edilen sat›fl,

A.7.1.3. Sigortal›n›n, vekilinin, yard›mc›lar›n›n veya sigortal› ad›na hareket eden herhangi bir kiflinin sat›fl
sözleflmesi hükümlerini yerine getirmemesi ihmali, hatas›, suistimali veya sat›fl bedelini tahsil
eden herhangi bir bankan›n iflas›, ihmali veya hatas›,

A.7.1.4. Mal veya hizmet mübadeleleri, mal veya hizmet karfl›l›¤› sat›fllar.
A.7.1.5. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak zararlar

dahil olmak üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu
eylemlerden do¤an sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak
amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

A.7.1.6. Ödenmemifl olan bir borç ile ilgili olarak sigortal›n›n olumsuz bilgi bildirimi veya vadesi geçmifl
borç bildiriminde bulundu¤u veya bulunmufl olmas› gereken al›c›lara yap›lm›fl olan sevk›yat,
teslimat veya hizmet sa¤lamadan do¤an zararlar.

A.7.1.7. Sigortal›n›n, ödeme güçlü¤ü içine düfltü¤ünü bildi¤i al›c›lara, yap›lm›fl olan sevk›yat, teslimat
veya hizmet sa¤lamadan do¤an zararlar.

A.7.1.8. Vade tarihinden veya uzat›lm›fl vade tarihinden sonraki faiz, herhangi bir ceza veya masraflar.
A.7.1.9. Mal›n evsaf›na ve durumuna veya sat›fl veya kredi anlaflmas› hükümlerine iliflkin olarak sigortal›

ile al›c› aras›nda ihtilaf ç›kmas›,
A.7.2. Yurt içi Sat›fllarda Teminat D›fl›nda Kalan Haller

A.7.1. maddesinde say›lan hallere ilave olarak afla¤›daki haller de teminat kapsam› d›fl›ndad›r.
A.7.2.1. Savafl, düflman hareketleri, çarp›flma (savafl ilan edilmifl olsun, olmas›n), ihtilal, ayaklanma ve

bunlar›n gerektirdi¤i inzibati askeri hareketler,
A.7.3. ‹hracat Sat›fllar›nda Teminat D›fl›nda Kalan Haller

A.7.1. maddesinde say›lan hallere ilave olarak afla¤›daki haller de teminat kapsam› d›fl›ndad›r.
A.7.3.1. Al›c›n›n acentesinin veya mal bedelini tahsil eden bankan›n ödeme gücünü kaybetmesi veya

ödemeden kaç›nmas› sebebiyle mal bedelinin ödenmemesi,
A.7.3.2. ‹hracatç› veya al›c›n›n ihracat ve ithalat rejimi hükümlerini gere¤i gibi yerine getirememesi

sebebiyle ortaya ç›kan zarar,
A.7.3.3. Vesaik mukabili sat›fllarda sigortal›n›n ilgili mevzuata veya teamüle uygun hareket etmemesi

sonucunda mal üzerindeki kontrolünü kaybetmesinden do¤an zararlar.
A.8. Ek Sözleflme ile Teminat Alt›na Al›nabilecek Haller
A.8.1. Deprem, yanarda¤ püskürmesi, sel ve su bask›n›, yer kaymas› gibi do¤al afetler,
A.8.2. Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem,
A.8.3. Sigortal›n›n özel sektör d›fl›nda faaliyet gösteren al›c›lara yapt›¤› sat›fl,
A.8.4. Sigortal›n›n gerçek kifli olmas› halinde; kendisinin, h›s›m ve akrabalar›n›n, tüzel kifli olmas›

halinde; münhas›ran sigortal›n›n, ortaklar›n›n, ifltiraklerinin ve yöneticilerinin; h›s›m ve akrabal›k,
ortakl›k, ifltirak ve yöneticilik ve benzeri ba¤l›l›klar ile iliflki içinde bulundu¤u al›c›lara yapt›¤›
sat›fllar,
aksine sözleflme yoksa teminat d›fl›ndad›r.

A.9. Muafiyet
Sigortal›n›n B.4 maddesine uygun olarak hesap edilen zarar›n›n özel flartlara göre tespit edilen
k›sm› sigortac›n›n sorumlulu¤undad›r. Bakiye münhas›ran sigortal›n›n sorumlulu¤unda kal›r ve
ayr›ca sigorta ettirilemez. Ayn› flekilde kredi limitini aflan ve genel olarak sigortac› taraf›ndan
teminata dahil edilmemifl olan borcun tamam›, münhas›ran sigortal›n›n sorumlulu¤unda kal›r ve
ayr›ca sigorta ettirilemez. Tespit edilen muafiyet sigorta sözleflmesinde belirtilir. Özel flartlarda
baflka bir flekilde belirtilmedikçe, sigortal›n›n kredi talebi ismen yap›lmam›fl al›c›lar için hesap
edilen zarar›n›n % 50'si sigortac›n›n sorumlulu¤undad›r.
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B. Zarar ve Tazminat
B.1. Muhtemel Zarar Hali ve Rizikonun A¤›rlaflmas›

Sigortal›n›n, bir al›c›n›n ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya
teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya ola¤an d›fl› bir durumdan
veya sözleflmenin ifas› ile ilgili teminatlar›n tesisinden veya sigorta sözleflmesinin kapsad›¤› bir
zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya aç›lan
davalardan haberdar olur olmaz durumu sigortac›ya bildirmesi ya da sigortac›n›n böyle bir
durumu saptamas› muhtemel zarar halidir.
Muhtemel zarar halinde sigortac›, C.6 maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve gerekçelerini
belirterek bildirim yapmak suretiyle, bir veya birden fazla al›c› ile ilgili veya baz› sözleflme tipleri
ile ilgili teminat› azaltabilir veya kald›rabilir.
Sigortac›n›n bu flekilde teminat› azaltmas› veya kald›rmas›n› takiben, son alt› ay içinde düzenlenen
sat›fl sözleflmelerine iliflkin olarak, sigortal›n›n üç ayl›k süre içinde yapmaya mecbur oldu¤u
teslimatlar için, daha önce yürürlükte olan teminat sigortac›n›n teminat limitini azaltt›¤› veya
kald›rd›¤› al›c›ya iliflkin olarak A.1 maddesinde say›lan hallerden birinin söz konusu olmamas›
kayd›yla, afla¤›da belirtilen hususlar çerçevesinde devam eder;

B.1.1. Sigortal›, teminat›n azalt›lmas› veya kald›r›lmas›n›n kendisine bildirilmesini takiben befl iflgünü
içinde, sigortac›dan teslimatlar›n/sevk›yatlar›n yap›labilmesi için gerekli olan ön onay› talep
etmekle yükümlüdür .
Böyle bir onay verilmedi¤i takdirde, teslim edilmeyen mal ve hizmetlerle  ilgili olarak teminat,
tekrar sat›fl nedeniyle maruz kal›nan zarar miktar› ile s›n›rl›d›r. Bu flartlarda yap›lacak ödeme,
sovtaj mallar›na uygulanan usullerle, B.4 maddesinde belirtildi¤i gibi hesaplan›r. Ancak bu tutar,
önceki kredi limitinin kalan bakiyesini aflamaz.

B.1.2. Sigorta sözleflmesi, yukar›da belirtilen üç ayl›k süre içinde sona ermesi halinde teminat bu
tarihten sonra yap›lan teslimatlara uygulanmaz.
Borç ile ilgili herhangi bir temerrüt hali, sigortal› taraf›ndan vade tarihinden veya uzat›lm›fl vade
tarihinden itibaren 60 gün içinde sigortac›ya bildirilir. Bu süre özel flartlarda belirtilmek kayd›yla
vade veya uzat›lm›fl vadeden itibaren 30 güne indirilebilir.
Bu bildirim yap›lmad›¤› takdirde sigortal› teminattan yararlanma hakk›n› kaybeder.
Al›c›n›n iflas› bafllam›fl veya tasfiye memuru, yediemin veya ilgili makam tayin edilmiflse ya da
vade tarihinden veya uzat›lm›fl vade tarihinden itibaren 30 gün içinde borcun tam olarak
ödenmemifl olmas› durumunda, sigortac› taraf›ndan aç›kça yetki verilmedikçe, sigortal› söz
konusu al›c› ile ilgili olarak herhangi bir teslimat yapamaz veya vade tarihinin uzat›lmas›n› kabul
edemez.
Muhtemel zarar bildiriminden sonra yap›lacak herhangi bir tahsilat derhal sigortac›ya bildirilir.

B.2. Müdahale Talebi
Sigortal› her bir muhtemel zararla ilgili olarak sigortac›n›n müdahale etmesini istemek (müdahale
talebinde bulunmak) zorundad›r.
Müdahale talebinin yap›lmas› gereken en geç tarih özel flartlarda belirtilir. Bu tarih, fatura
vadesini izleyen 30 uncu gün ile vadesi geçen borç bildiriminden sonraki 60 ›nc› gün aras›ndaki
bir gün olarak belirlenir.
Bununla beraber, sigortal›, tek al›c›n›n söz konusu oldu¤u poliçelerde, müdahale talebini, en
geç fatura vade tarihinden itibaren 30 gün içinde göndermekle yükümlü oldu¤u gibi; al›c›n›n
iflâs› halinde de, iflâs› ö¤renir ö¤renmez müdahale talebinde bulunmak zorundad›r.
Sigortal› müdahale talebi ile, sigortac›n›n sorumlulu¤u d›fl›nda kalan k›s›m da dahil olmak üzere,
borcun tamam›na iliflkin olarak sahip oldu¤u haklar›n kullan›lmas› hususunda sigortac›y› tam
yetkili k›lar ve kendi ad›na hareket edilmesini teminen her türlü yetki belgesini ve vekaleti
sigortac›ya verir.
Müdahale talebinin sigortac›ya intikal etmesi, sigorta sözleflmesiyle ilgili bir tazminat talebinde
bulunulmas› anlam›na gelir.

B.3. Tazminat›n fiartlar›
Sigortal›ya tazminat talep etme hakk›n› veren zarar›n sigorta edilmifl bir riskin sonucu olmas›
ve zarara sebep olan olay›n meydana gelmesinden önce onaylanm›fl kredi limit formunda
belirtilen tüm koflullar›n yerine getirilmifl olmas› zorunludur.
Sigortal›n›n alacak tutar› veya haklar›n›n geçerlili¤inin ihtilafl› oldu¤u hallerde tazminat›n ödenmesi,
bu ihtilaf›n kesinleflmifl bir mahkeme veya hakem-bilirkifli karar› ile sonuçlanmas›na kadar ertelenir.
Bu hüküm, sigortal›n›n al›c›ya olan borçlar›ndan kaynaklanan ihtilaflara da uygulan›r.

4



B.4. Zarar›n Hesaplanmas›
Sigortac›n›n sigorta sözleflmesi uyar›nca sigortal›ya her bir hasarla ilgili olarak ödeyece¤i azami
tazminat tutar›, afla¤›da A ve B bafll›klar› alt›nda s›ralanan kalemler aras›nda mevcut olan farkt›r:

A:
i. Sigortal›n›n satt›¤› mal veya verdi¤i hizmete iliflkin olarak düzenledi¤i fatura veya faturalar›n

KDV hariç tutar›
ii. Bu fatura tutar›na ilave edilecek afla¤›daki hususlar:

• Teminata dahil oldu¤u durumda KDV,
• Geç ödemeden kaynaklanan faiz, herhangi bir ceza veya masraf hariç olmak kayd›yla,

al›c›n›n sigortal›ya ödemekle yükümlü oldu¤u ve sözleflmede geçen paketleme, yükleme,
navlun, sigorta masraflar› ve vergiler.

B:
i. Sigortal› ve sigortac› taraf›ndan borçlu al›c›dan yap›lan tahsilatlar,
ii. Borcun ödenmemesine ba¤l› olarak sigortal›n›n yapmaktan kurtulmufl oldu¤u harcamalar
iii. Mallar›n sat›fl›ndan elde edilen tutar.

Özel flartlarda, söz konusu mallar›n sat›fl kabiliyetinin k›s›tl› oldu¤una iliflkin bir hüküm
bulunmad›¤› takdirde, bu mallar›n sat›fl›ndan elde edilen tutar fatura edilmifl mebla¤›n %
50'sinden daha az olamaz.

B.5. Tazminat Tutar›, Ödenmesi ve Sonuçlar›
Ödenecek tazminat, al›c›ya tahsis edilen kredi limitiyle s›n›rl› olarak hesaplanan zarardan, A.9
maddesine göre belirlenecek olan muafiyetin düflülmesi suretiyle hesaplan›r.
Sigortac›n›n ilgili sigorta döneminde ödeyece¤i azami tazminat toplam›, özel flartlarda belirtilen
azami tazminat ödeme tutar› ile s›n›rl›d›r. Azami tazminat ödeme tutar› en büyük al›c› limitinden
düflük olmamak kayd›yla sigortac› ve sigortal› aras›nda belirlenir.
Sigortac›, tazminat›, ödeme yükümlülü¤ünü do¤uran bilgi ve belgelerin kendisine ulaflmas›ndan
itibaren en geç 30 gün içinde sigortal›ya ödemek zorundad›r.
Tazminat ödemesinden sonra bu ödemenin herhangi bir sebepten dolay› tamamen veya k›smen
ödenmemesi gerekti¤i ortaya ç›karsa söz konusu tutar, sigortac›n›n sigortal›ya yapaca¤› bir
bildirim sonras›nda 10 gün içinde sigortal›dan tahsil edilir.
Rizikonun gerçekleflmesi halinde, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar,
fesih hakk›n› ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

B.6. Halefiyet
Sigortac›, ödedi¤i tazminat tutar›nca, hukuken sigortal› yerine geçer. Sigortal›, sigortac›n›n
açabilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
‹hracat kredi sigortas›nda sigortal›n›n kambiyo mevzuat›ndan kaynaklanan yükümlülükleri her
halükarda kendi üzerinde kal›r.

B.7. Rizikoya ‹liflkin Olarak Sigortal›n›n Yükümlülükleri
Sigortal›, bir al›c›n›n ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat
veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya ola¤an d›fl› bir durumdan veya
sözleflmenin ifas› ile ilgili teminatlar›n tesisinden veya sigorta sözleflmesinin kapsad›¤› bir zarara
yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya aç›lan davalardan
haberdar olur olmaz durumu sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortal›n›n bu sigorta kapsam›nda yüklenece¤i rizikonun tayini için sigortac›ya yard›mc› olmas›
ve rizikoyla ilgili olarak bildi¤i tüm ayr›nt›lar› sigorta sözleflmesinin yürürlü¤e girmesinden önce
sigortac›ya iletmesi zorunludur.
Sigortal›, sat›fl ifllemine bafllarken ve devam›nda rizikonun tutar› ve süresini de dikkate alarak
azami dikkati göstermekle ve bütün ifllemleri sigortal› de¤ilmiflçesine ayn› dikkat ve özenle
yürütmekle yükümlüdür.
Sigortal›, sigortac›n›n önceden yaz›l› izni olmaks›z›n al›c›n›n borcu ile ilgili herhangi bir haktan
veya teminattan feragat edemez, tamamen veya k›smen iskonto kabul edemez ve borçla ilgili
herhangi bir anlaflmaya, uzlaflmaya giremez veya herhangi bir düzenleme yapamaz. Ancak
sigortal›, sigortac›n›n ön izni olmaks›z›n sigortac›ya bilgi vererek al›c›n›n kabul etti¤i son kredi
flartlar›yla belirlenen son ödeme süresini, özel flartlarda belirtilen ödeme süresini aflmamak
kayd›yla uzatabilir.
Sigortal›, al›c›n›n vade tarihinde ödeme yapmamas› halinde borçla ilgili zarar› gidermek veya
asgariye indirmek üzere gerekli tüm önlemleri sigortal› de¤ilmiflçesine almak ve bu durumla ilgili
olarak sigortac›n›n verece¤i bütün talimatlar› yerine getirmekle, al›c› kefiline veya herhangi bir
üçüncü kifliye karfl› olan haklar› da dahil olmak üzere borçla ilgili bütün haklar›n› korumak için
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gerekenleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler tazminat›n ödenmesinden sonra da devam
eder. Al›nan önlemlere iliflkin giderler, bu önlemler faydas›z kalm›fl olsa bile sigortac› taraf›ndan
ödenir .
Sigortal› sözleflme ile ilgili haklar›n› ve yükümlülüklerini yerine getirdi¤inin ispat› amac›yla,
sigortac›n›n talep edebilece¤i bütün bilgi ve belgeleri sigortac›ya temin eder. Sigortal›, sözleflme
ile ilgili olarak sigortac› taraf›ndan yap›lacak incelemelere izin verir.

B.8. Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi veya Düflmesi
Sigorta ettiren B.7 maddesinde say›lan yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar
miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu suretle artan k›s›m indirilir.
Sigorta ettiren, kasten yükümlülüklerine uymaz ve zarar miktar›n› kasten artt›r›c› eylemlerde
bulunursa, bu poliçeden do¤an haklar› düfler.

B.9. Alacak Hakk› Üzerindeki Tasarruflar
Sigortal›, sigorta sözleflmesi uyar›nca sigortac›ya karfl› sahip oldu¤u tazminat alaca¤›n› ancak
sigortac›n›n yaz›l› onay› ile baflkas›na temlik edebilir. Temlik ifllemi sigortal›n›n ifl bu sözleflmeden
kaynaklanan yükümlülüklerinin hiçbirini ortadan kald›rmaz. Tazminat alaca¤›n› devralm›fl kifli,
tazminat ödemesi ile ilgili olarak sigortal›dan daha fazla bir hakka sahip olamaz ve sigortac›n›n
iflbu sözleflmeden do¤an tüm haklar›, temlikten hiçbir flekilde etkilenmeksizin, aynen geçerli
olmaya devam eder.
Sigortal›n›n yukar›daki koflullar çerçevesinde tazminat alaca¤›n› devretmifl bulundu¤u kifli, bir
finansal kurum oldu¤u taktirde, sigortal›, sigortac›n›n onay› ile bu finansal kuruma sigorta
sözleflmesinden do¤an borçlar›n› da nakil edebilir.

B.10. De¤iflikliklerin Bildirilmesi
Sigortal› yasal statüsünde veya faaliyetlerinin nitelik yahut kapsam›nda önemli bir de¤ifliklik
oldu¤unda, bunu en geç 15 gün içinde sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür. Sigortal›n›n ödeme
güçlü¤ü içinde olmas› veya faaliyetlerine son vermesi durumunda, sigortac›, söz konusu olay›n
ortaya ç›kt›¤›n› ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç sekiz gün içinde ifl bu sözleflmeyi sona erdirme
hakk›na sahiptir.

C. Çeflitli Hükümler
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas›

Sigorta primi, özel flartlarda belirlenen her dönem itibariyle, sigortal›n›n yine özel flartlarda
belirtilen usullere göre sigortac›ya beyan etmesi kararlaflt›r›lan sat›fl sözleflmelerinden oluflan
cirosu esas al›narak belirlenir.
Ancak, sigortal› özel flartlarda belirlenen her dönem için, asgari bir prim ödemek zorundad›r.
Sigortal›n›n, özel flartlarda belirlenen her dönem itibariyle beyan etmesi kararlaflt›r›lan cirosu
esas al›narak belirlenen primin, ayn› döneme karfl›l›k gelen asgari primden fazla olmas› halinde,
asgari primi aflan k›s›m sigortal›dan tahsil edilir.
Sigortac›n›n sorumlulu¤u, asgari primin tamam›n›n veya taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›fl ise ilk
taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile bafllar. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, asgari primin tamam›n›n
veya ilk taksitin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u
bafllamaz ve bu flart poliçeye yaz›l›r.
Taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›fl olan asgari primin ve sigorta prim taksitlerinin ödeme zaman›,
miktar› ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte
yaz›l› olarak sigortal›ya bildirilir. Sigortal›, prim taksitlerinin herhangi birini vadesinde ödemedi¤i
takdirde temerrüde düfler. Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu
hükümleri uygulan›r.
Sigortac›n›n ödeme yükümlülü¤ü do¤du¤u taktirde, poliçede belirtilmifl olmas› kayd›yla, sigortal›n›n
cirosu esas al›narak belirlenecek primin, sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat tutar›n›
aflmayan k›sm› muaccel hale gelir.

C.2. Sigortal›n›n Sözleflme Yap›ld›¤› S›rada ve Sözleflme Süresince Beyan Yükümlülü¤ü
C.2.1. Sigortac› sigorta sözleflmesini, sigortal›n›n beyan› ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve

eklerinde yaz›l› sorulara verdi¤i cevaplara dayanarak yapar.
C.2.2. Sigortal›n›n sözleflme yap›ld›¤› s›rada ya da sözleflme süresi içinde beyan› gerçe¤e ayk›r›,

yanl›fl veya eksik ise ve bu durum, sigortac›n›n prim kayb›na neden oluyor, sözleflmeyi yapmamas›n›
ya da daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren
bir ay içinde sözleflmeden cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn› süre içinde prim
fark›n› talep edebilir.
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Sigortal›, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün içinde bildirmedi¤i takdirde sözleflmeden
cay›lm›fl olur. Ancak, prim fark›n›n kabul edilmemesi nedeniyle sözleflmeden cay›lmas›, sigortac›n›n
gerçe¤e ayk›r› veya eksik beyan› ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ayl›k süre içinde söz konusudur.
De¤ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamas›n› gerektirir hâllerden ise;
sigortac›, bu de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için
gün esas›na göre hesap edilecek prim fark›n› sigorta ettirene geri verir.
Sigortal›n›n kas›tl› davrand›¤›n›n anlafl›lmas› halinde sigortac›n›n tazminat ödeme borcu ortadan
kalkar, bu durumu bilmeksizin ödenen tazminat geri al›n›r. Sigortac› asgari primden az olmamak
üzere, o güne kadar bildirilen ciro üzerinden hesaplanan prime hak kazan›r.

C.2.3. Sigortal›n›n kast›n›n bulunmad›¤› durumlarda, sigortac› tazminat›, tahakkuk ettirilen prim ile
tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki orana göre öder.

C.2.4. Süresinde kullan›lmayan cayma veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
C.3. Menfaat Sahibinin De¤iflmesi

Sigorta sözleflmesi süresi içinde menfaat sahibinin de¤iflmesi halinde, sözleflme hüküm ifade
etmeye devam eder ve sigortal›n›n sözleflmeden do¤an hak ve borçlar› yeni hak sahibine geçer.
De¤ifliklik halinde, sigortal› ve sigortan›n varl›¤›n› ö¤renen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde
sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortac› de¤iflikli¤i, yeni hak sahibi de sigortan›n varl›¤›n› ö¤rendi¤i tarihten itibaren sekiz gün
içinde sözleflmeyi feshedebilir. Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir,
varsa fazlas› yeni hak sahibine iade edilir.
Menfaat sahibinin de¤iflmesi halinde, taraflarca fesih hakk›n›n kullan›lmamas› durumunda,
ödenmesi gereken prim borcundan sigortal› ile yeni hak sahibi birlikte sorumludur.
Sigortal›n›n ölümü halinde, sözleflmeden do¤an bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine veya
sahiplerine geçer.

C.4. Yasal Giderler
Sigortac› taraf›ndan veya sigortac›n›n onay›yla sigortal› taraf›ndan zarara iliflkin olarak ödenen
yasal giderler, özel flartlarda aksine bir hüküm bulunmad›kça afla¤›da belirtilen flekilde karfl›lan›r.

C.4.1. Yasal giderlerin özel flartlarda belirtilen tutardan az olmas› halinde tümü sigortac› taraf›ndan
karfl›lan›r.

C.4.2. Yasal giderlerin özel flartlarda belirtilen tutardan fazla olmas› halinde;
C.4.2.1. Tazminat›n ödenmesinden önce sigortal› taraf›ndan yasal ifllemlere iliflkin olarak veya zarar›n

azalt›lmas› amac›yla ödenen giderler zarar hesab›nda dikkate al›n›r;
C.4.2.2. Tazminat›n ödenmesinden sonra ödenecek olan giderler sigortac› taraf›ndan karfl›lan›r.
C.5. Soruflturma, ‹nceleme ve Müdahale Giderleri

Ödenecek primlere ilaveten sigortal›, sigortac›n›n al›c›lar veya muhtemel al›c›lar ile ilgili olarak
yapaca¤› veya yapt›raca¤› soruflturma ve inceleme giderlerine özel flartlarda belirlenen flekilde
ifltirak eder. Ayn› flekilde sigortal›, her bir müdahale talebi için özel flartlarda tespit edilen bir
tutar› ödemeyi taahhüt eder.

C.6. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigortal›n›n bildirimleri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k eden
acenteye yap›l›r.
Sigortac›n›n bildirimleri de sigortal›n›n son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla
yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan bildirimler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Al›c›lar için belirlenen kredi limitleri, güvenli elektronik imza kullan›larak ve sigortal›ya ulaflt›¤›
kan›tlanabilecek flekilde elektronik ortamda gönderilebilir. Bu tür bildirimler sigortal› aç›s›ndan
eriflilebilir oldu¤u andan itibaren yap›lm›fl say›l›r. Sigorta flirketinin bu limitlere iliflkin olarak ayr›ca
telefonla, elektronik posta ve sair her türlü araçla bildirimde bulunmas› mümkündür.

C.7. Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler bu sözleflmenin yap›lmas› dolay›s›yla sigortal›ya
iliflkin ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n, sigortal› ise sigortac› taraf›ndan al›nan kararlar›n
sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan sorumludurlar.
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C.8. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nedeniyle sigortac› aleyhine aç›lacak davalarda
yetkili mahkeme, sigorta flirketinin merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin
ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki, sigortal› aleyhine aç›lacak davalarda ise daval›n›n ikametgah›n›n
bulundu¤u yerdeki ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zamanafl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.

C.10. Özel fiartlar
Sigorta sözleflmesine bu genel flartlara ayk›r› düflmemek ve sigortal›n›n aleyhine olmamak
kayd›yla özel flartlar konulabilir.
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