ALICI LİMİT BAŞVURUSU
1. MANUEL: Az sayıda başvurunuz olduğunda manuel alıcı limiti başvurusunda bulunabilirsiniz.
 Alıcı Limit > Alıcı Limit Başvurusu > Manuel seçeneğini tıklayınız
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 Açılan ekranda poliçe türünüzü seçip ‘’Yeni Alıcı Ekle’’ye tıklayınız.
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 Eximbank’ta Mevcut kriteri Bankamız veri tabanında bulunan firmaları ifade etmektedir. Yeni ise Banka veri tabanında olmayan alıcılar içindir.
 Arayacağınız alıcının Eximbank’ta tanımlı olan bir alıcı olup olmadığını öğrenmek için ‘’Eximbank’ta Mevcut’’ seçeneğini seçerek arama yapabilirsiniz.
 ‘’Eximbank’ta Mevcut’’ seçili iken yapılan aramalarda alıcıya ulaşılamaması durumunda ‘’Alıcı Durumu’’ kısmından ‘’Yeni’’ seçilmelidir.
 Arama kriterlerinizi Alıcı Kodu, Alıcı Adı ve Vergi No/Ticaret Sicil No seçenekleri üzerinden yapabilirsiniz.
 Yaşayan limiti olan alıcılarınızın alıcı kodunu öğrenmek için ‘’Alıcı Limit İzleme > Geçerli Alıcı Limitlerim’’ ekranına gidiniz.
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 Açılan bir önceki ekranda başvuru yapacağınız alıcıya ait tüm zorunlu alanları doldurmanız gerekmektedir.
 Zorunlu alanlar yıldız (*) simgesi ile işaretlidir ve doldurmadan başvuruda bulunmanıza izin verilmemektedir.
 Zorunlu alan girişi yapılırken alıcı firma ülke şekil şartlarına uygun giriş yapılması için uyarılar ile kullanıcı yönlendirilmektedir.
 Şekil şartına uygun gelişi güzel ticari sicil ve vergi numarası kayıtları işleme alında dahi uzman kontrolünden sonra iade edilmektedir.
 Doğru alıcıya limit tanımlamak ve olası tazminat durumunda sigortalı ihracatçı firmanın mağdur olmaması için ticari sicil ve vergi numarası temin
etme hukuki açıdan zorunluluk teşkil etmektedir.
 Talep edilen alıcı limitine dair özel bir açıklama mevcut ise açıklama kısmına not yazılabilir.
 Sipariş formu, proforma fatura, fatura, finansal veri, akreditif metni gibi başvuru eki bulunması durumunda ekle kısmına tıklanarak kullanıcı
bilgisayarında kayıtlı dosyalar eklenebilir.
 Ödeme Şekli Vadeli Akreditif veya Görüldüğünde Ödemeli Akreditif olduğunda talep edilen limit 1.000.000$ dan fazla olduğunda Akreditif
Bankası girilmesi zorunludur.
 ‘’Ekle’’ butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenir. Buradan kontrolü sağlanıp ‘’DEVAM’’ tıklanmalıdır.
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 ‘’DEVAM’’ tıklandıktan sonra aşağıda görüntülenen onay ekranı açılır ve ‘’ONAY’’ seçilir.

 Onay verildikten sonra aşağıdaki ekran görüntülenir. Alttaki yeşil tik işaretini görmeniz, işleminizi başarılı şekilde yaptığınızı gösterir.
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2. EXCEL İLE: Çok sayıda başvurunuz var ise Excel ile alıcı limitleri başvurusunda bulunabilirsiniz.
 Alıcı Limit > Alıcı Limit Başvurusu > Excel İle seçeneğini tıklayınız


Açılan ekran aşağıdaki gibidir. Excel başvurularınız arasında doküman eklemek istediğiniz bir başvuru var ise lütfen ilgili başvuruyu manuel olarak
yapınız.
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 Güncel excel şablonlarına ‘’Alıcı Limit Başvurusunda kullanılacak Excel formatı için tıklayınız’’dan ulaşabilirsiniz.
 Excel tablonuzu kendi bilgisayarınızda doldurduktan sonra sisteme aktarabilmek için önce ‘’YÜKLE’’ butonuna tıklayınız.
 Açılan klasörde yükleyeceğiniz Excel tablosunu bulunuz. Open/Aç’ı tıklayınız.

8

 Açılan ekranda başarılı ve başarısız kayıtlar listelenir.
 Bu şekilde ‘’DEVAM’’ tıklanırsa başarılı kayıtlar kaydolur, başarısız kayıtlar başvuruya dahil edilmez.
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 Başvuruların tamamını yapmak için ilgili zorunlu alan bilgisini edinmeniz gerekmektedir.
 Bilgiler sağlandıktan sonra tekrar başa dönüp Alıcı Limit > Alıcı Limit Başvurusu > Excel İle > Yükle > İlgili excel seçilip > Open
 Açılan ekran aşağıdaki gibi olmalıdır. Başvuruların tamamı başarılı kayıt olduğunda ‘’DEVAM’’ tıklanmalıdır.
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 ‘’DEVAM’’ tıklandıktan sonra aşağıda görüntülenen onay ekranı açılır ve ‘’ONAY’’ seçilir.

 Onay verildikten sonra aşağıdaki ekran görüntülenir. Alttaki yeşil tik işaretini görmeniz, işleminizi başarılı şekilde yaptığınızı gösterir.

11

ÖNEMLİ NOTLAR:


Alıcı kodu sistemde tanımlı bir alıcı ise ‘’Vergi No/Ticaret sicil Numarası’’na ihtiyaç duyulmaz.



Alıcı kodu yoksa Vergi No/Ticaret Sicil Numarası’’nın internet şubesi kullanım kılavuzları arasında yer alan ve her ülkedeki formatları gösteren
‘’Ticaret Sicil Vergi No’’ kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekir.



Alıcı kodu boş ise veya Eximbank sisteminde bu alıcı kodu yoksa girilen ‘’Vergi No/Ticaret Sicil Numarası’’ ‘’Eximbank’ta Mevcut’’ seçeneğinden
sistemde var mı diye kontrol edilir; eğer varsa sistemde eşleşen alıcı kodu ekrana getirilir.



Eğer yanlış alıcı kodu ile başvuru yapılırsa yanlış alıcıya başvuruda bulunulabilir ve çalışmayacağınız alıcı için analiz ücreti tahakkuk etmiş olur. Bu
nedenle manuel veya Excel ile yapılan başvuruların onay aşamasında alıcı kodu ve alıcı adı bölümlerinin dikkatlice kontrol edilmesi
gerekmektedir.

12

