AÇIKLAMALAR
Bu form ile Sigortalı’nın bir ay içinde gerçekleştirdiği tüm sevkiyatlara (Serbest Bölgelere ya da Serbest Bölgelerden yapılanlar hariç) ilişkin bildirimler
yapılacaktır. Türk Eximbank bu bildirimleri esas alarak prim tutarını belirleyecek ve tarafınıza bildirecektir.
Örneğin Ocak dönemine ait bildirimler denildiğinde Ocak ayı içinde yapılan tüm sevkiyatların bildirilmesi gerektiği anlaşılacaktır.
Herhangi bir ay içinde sevkiyat yapılmamış olsa dahi, bu bildirim, süresi içinde Türk Eximbank’a gönderilecek ve ilgili kutuya (X) işareti konularak o
dönemde sevkiyat yapılmadığı Türk Eximbank’a beyan edilecektir.
Tablodaki bütün kodlar ve ilgili yerler aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmak suretiyle eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
1. Sıra No : Sigorta kapsamında yapılan sevkiyata ilişkin her Gümrük Beyannamesi (G.B.) için bir sıra numarası verilecek ve sıra numaraları devam
ettirilecektir.
2. G.B. No./Tarihi : G.B.’nin No’su ve fiili ihraç tarihi (Beyanname’de yüklemenin tamamlandığı tarih) yazılacaktır.
3. Türk Gümrük Tarife Cetveli No : İhraç edilen mallara ilişkin Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki numaralar, Gümrük Beyannamesinde olduğu
gibi yazılacaktır.
4. Alıcının Adı : Alıcının adı tam olarak yazılacaktır.
5. Alıcının Kodu :
bırakılacaktır.

Alıcı için Türk Eximbank tarafından verilen kod numarası mutlaka yazılacaktır. Alıcı kodu henüz tespit edilmemiş ise boş

6. Sevkiyatın Ülkesi: Sevkiyatın yapıldığı ülke adı yazılacaktır.
7. Ödeme Şekli / Vade : Dış ticarette yaygın olarak kullanılan muhtelif ödeme yöntemleri dahilinde, akreditif tahtında ödemeli ihracat, vesaik
mukabili ihracat, kabul kredili ihracat ve mal mukabili ihracat Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında sigorta teminatı altında
değerlendirilir.
Akreditif (Letter of Credit – L/C) :
Alıcının ülkesindeki bir bankanın veya üçüncü ülkede yerleşik bir bankanın, alıcısının istemiş olduğu vesaikin belirli bir süre içinde eksiksiz ve hatasız
ibraz edilmiş olması koşulu ile mal bedelini ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığı ile ihracatçıya ödeme yükümlülüğü altına girdiği, ithalat kredisi
niteliği taşıyan bir ödeme yöntemidir.
Akreditif tahtında ödemeli işlemler için; ilgili akreditif “görüldüğünde ödemeli bir akreditif (sight L/C)” ise ödeme şekli alanında A, vade alanında

11 kodlaması, “vadeli bir akreditif (deffered payment L/C)” ise ödeme şekli alanında A, vade alanında ise akreditif vadesine denk gelen
vade kodlaması (örneğin, 180 gün vadeli bir akreditif için 41) yapılacaktır.
Vesaik Mukabili (Cash Against Documents):
Bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren sevk vesaikinin ihracat bedelinin ödenmesi suretiyle bankadan alınması yoluyla yapılan
ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçılar, sevk vesaikini, mal bedeli tahsil edilmek üzere alıcının ülkesindeki bir bankaya gönderilmesi talimatı
ile birlikte ülkelerindeki bir bankaya ya da doğrudan alıcının ülkesindeki bir bankaya gönderirler.
Vesaik mukabili ödemeli işlemler için ödeme şekli alanında B, vade alanında 11 kodlaması yapılacaktır.
Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit):
Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye kıymetli bir evrağın (çoğunlukla bir poliçenin) araç olduğu ödeme şeklidir.
Bir başka ifade ile, kabul kredisi; ihraç edilmek üzere satılan mal bedelinin, bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği ödeme şeklidir. Kabul
kredileri yaygın olarak vesaik mukabili ihracatta tesis edilmekle birlikte, vadeli akreditifler tahtında ödemeli ya da mal mukabili işlemlerde de kabul
kredisi temin edilebilir.
Bu doğrultuda, kabul kredili vesaik mukabili işlemler için ödeme şekli alanında B, vade alanında ise en az 1-30 gün vade için tahsis edilen
21 kodundan başlamak üzere ödeme vadesine denk gelen vade kodlaması (örneğin; 180 gün vadeli satışlar için 41) yapılacaktır. Kabul
kredilerinin vadeli akreditif tahtında ödemeli veya mal mukabili ihracatta tesis edilmeleri halinde ise; ilgili sevkiyat bildirimlerinin işbu form üzerinde
“akreditif” veya “mal mukabili ödeme” başılıkları altında yapılan açıklamalara uygun olarak yapılmaları gereklidir.
Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap / Open Account):
İhraç edilen mal bedelinin, ilgili malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi esasına dayalı ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde
ihracatçılar, sevk vesaikini doğrudan alıcı firmaya gönderir ya da alıcıya bedelsiz teslim talimatı ile birlikte bankasına verir. Sevk vesaikini alan ithalatçı
firma malları gümrükten çeker. Tahsilat daha sonra, üzerinde anlaşılmış vade tarihinde ya da anlaşılacak tarihte gerçekleştirilir.
Mal mukabili ödemeli işlemler için ödeme şekli alanında C, vade alanında ise en az 1-30 gün vade için tahsis edilen 21 kodundan
başlanmak üzere ödeme vadesine denk gelen vade kodlaması (örneğin; 180 gün vadeli satışlar için 41) yapılacaktır. Mal mukabili yapılan
ihracata dair sevkiyat bildirimlerinde, ödeme şekli ve vade alanlarında sırasıyla C-11 kodlaması halinde; ilgili ülke risk grubu için 1-30 gün vadeli
(Kod:21) mal mukabili (Kod: C) sevkiyatlara ilişkin prim oranı uygulanır.

9. Yurtdışı Banka Avali/Garantisi : Söz konusu sevkiyata konu mal bedelinin vade tarihinde ödenmesini teminen gayrikabili rücu ve kayıtsız
şartsız garanti veya aval veren ya da benzeri herhangi bir şekilde teminat sağlayan yurtdışında faaliyet gösteren bir banka veya Türk Eximbank
tarafından kabul edilecek diğer finans kurumlarının varlığı halinde G yazılacaktır.
10. Sevkiyatın
14.
Brüt Fatura Tutarı ve Dövizin Cinsi : Brüt Fatura Tutarı, bir G.B. kapsamında Sigortalı tarafından her bir alıcıya sevk edilen mallar
için kesilen fatura ve faturalar toplamı olup, alıcı adına ödenmiş ya da ödenecek navlun, sigorta ve diğer masrafları da kapsar, ancak sevkiyattan önce
alıcı tarafından yapılmış ödemeleri kapsamaz.
11. Kapsanmama/Sigortalanmama Nedeni: Sevkiyatın aşağıda
Kapsanmama/Sigortalanmama Nedeni sütünuna ilgili kod yazılacaktır.

sıralanan

nedenlerden

ötürü

kapsama

alınmaması

halinde

Kapsanmama Nedeni:

Yurtiçi Teyitli Akreditif - Sevkiyatın Türkiye’deki bir banka tarafından teyit edilmiş bir akreditif çerçevesinde yapılması halinde T yazılacaktır.
(Teyit veren bankanın yurtdışında yerleşik bir banka olması halinde, ilgili sevkiyatlar sigorta kapsamında değerlendirilir.)
Özel Bankacılık Düzenlemeleri/ Doğalgaz/ Ülke Anlaşması - Sevkiyatın herhangi bir ülke ile yapılmış bankacılık anlaşması, doğal gaz
anlaşması, Türk Eximbank’ın ülke kredisi anlaşması veya bağlı ihracat çerçevesinde yapılması halinde

K yazılacaktır.

Pasif İhracat - Sevkiyatın pasif ihracat olması halinde P yazılacaktır. (İhracatçıların bünyesinde yer aldığı holdinge veya şirketler grubuna bağlı
tüm kuruluşlar ve/veya ihracatçı firmalara ortak olan tüm kuruluşların ve/veya ihracatçı firmaların ortak olduğu tüm kuruluşların, ihracatçı firma
üzerinden yapacakları tüm sevkiyatlar aktif ihracat olarak kabul edilmektedir.) Sevkiyatın yukarıdaki tanımlamaya göre pasif ihracat olması halinde
söz konusu sevkiyatla ilgili olarak, Türk Eximbank Kredi Programlarından yararlanılacak ise bu sevkiyatlar için de alıcı limiti istenecek ve Pasif İhracat
olarak kodlanmayacaktır.

Peşin Ödeme - Sevkiyatla ilgili mal bedelinin sevkiyattan önce tahsil edilmiş olması halinde N yazılacaktır. Söz konusu sevkiyatın bir kısmının
peşin, bir kısmının vadeli yapılması halinde vadeli yapılan kısım için ödeme şekli, vadesi ve brüt fatura tutarı yazılacaktır.
Başka Firma Adına Sigortalı Sevkiyat- Sevkiyatın, bildirimi yapan ihracatçı dışında bir firma tarafından Türk Eximbank’a sigortalattırılmış
olması halinde

I yazılacaktır.

Factoring - Sevkiyatın, factoring, forfaiting veya benzeri işlemler yoluyla garanti altına alınmış olması halinde F yazılacaktır.
Konsinye Satış - Alıcının mal bedelini, malı sattıkça (veya satması halinde) ödediği, henüz satılmamış malların mülkiyetinin ihracatçı üzerinde

kaldığı ihracat biçimi olup bu şekilde sevkiyat yapılması halinde M yazılacaktır. Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde yer alan sigorta kapsamı
içindeki ülkelerde kayıtlı ve müspet bir Alıcı Limit Onayı’nı haiz menfaat ilişkisi bulunmayan Alıcılar’a kesin satışı gerçekleştirilen sevkiyatlar ise sigorta
kapsamında değerlendirilir.
Transit Ticaret - Yurtdışındaki bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderilmek üzere gümrük işlemlerine tabi olmadan Türkiye’ye girişi yapılan

sevkiyatlar ile bir ülkeden bir başka ülkeye ihraç edilmek üzere Türkiye sınırları içinden geçirilen sevkiyatlar için kapsanmama nedeni R yazılacaktır.
Prefinansman - Kesin sipariş almış ihracatçı firmaya, ihraç malının üretim veya tedarik edilmesini teminen alıcı firma tarafından kredi olarak
gönderilen, fakat fiili ihracın yapılması anında mal bedeli haline gelen döviz veya TL’dir. Bu durumda kapsanmama nedeni bölümüne E yazılacaktır.
Menfaat İlişkili Alıcıya Satış- Sigortalı’nın, ortaklarının, bunların yönetimini ellerinde bulundurdukları ortaklık, kuruluş ve iştiraklerinin veya
bunlar adına hareket eden yetkililerinin alıcı ile ya da alıcının ortakları ya da bunların yönetimini ellerinde bulundurdukları ortaklık, kuruluş ve iştirakleri,
veya bunlar adına hareket eden yetkilileri ile ortaklık ya da menfaat ve/veya kan ya da sıhri hısımlık ilişkisi içinde bulunması halinde söz konusu

sevkiyatlar için kapsanmama nedeni Z yazılacaktır. Sigortalının yurt dışında doğrudan veya dolaylı iştirakleri, şirketleri vasıtasıyla ya da 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 Limit Onayı’nı haiz menfaat ilişkisi bulunmayan Alıcılar’a yaptığı satışlar ticari ve politik risklere karşı sigorta
kapsamında değerlendirilir.
Diğer - Sevkiyatın yukarıda sıralananların dışında bir nedenle sigorta kapsamı dışında kalması halinde

D yazılacaktır.

Sigortalanmama Nedeni:
Sıfır Limit - Sevkiyatla ilgili Alıcı Limiti Başvurusu’nun değerlendirilmesi neticesinde söz konusu alıcıya Türk Eximbank tarafından limit
verilmemesi halinde

S yazılacaktır.

Kapsam Dışı Ülke - Sevkiyatın, Türk Eximbank tarafından sigorta kapsamına alınmayan bir ülkeye yapılması halinde Ü yazılacaktır.
Farklı Ödeme Şekli - Sevkiyatın yapıldığı ülkenin özel şartlarında belirtilen ödeme şekli dışında bir ödeme şekli ile sevkiyat yapılması halinde

Y yazılacaktır. (Örneğin; söz konusu ülkeye yapılacak sevkiyatların sigortalanması için akreditif şartının mevcut olduğu ancak

sevkiyatın vesaik ya
da mal mukabili gerçekleştirildiği hallerde, kapsanmama nedeni bu şekilde gösterilecektir.)
Bin (1,000) ABD Doları Altı – Bir G.B. kapsamında 1,000 ABD Doları’na kadar (1,000 ABD Doları hariç) ya da orijinal döviz cinsi üzerinden

1,000 ABD Doları muadili (1,000 ABD Doları hariç) tutarında gerçekleştirilen sevkiyatlara J yazılacaktır.
Talebe Bağlı Akreditifli İşlem – Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde yer alan ülkelerin özel şartlarında belirtilmesi kaydıyla söz konusu
ülkelerde kayıtlı alıcılar lehine açılacak gayrikabili rücu akreditif ya da bu bankalarca verilen garanti kapsamında yapılacak sevkiyatların ihracatçı
tarafından sigorta kapsamına alınmamasının talep edilmesi halinde kapsanmama nedeni L yazılacaktır.
Başka Sigorta Kurumu Tarafından Sigortalanmış Sevkiyat – Söz konusu sevkiyata konu mal bedelinin vade tarihinde ödenmesini teminen

garanti veya benzeri herhangi bir şekilde teminat sağlayan ve Türk Eximbank tarafından kabul edilecek diğer sigorta kurumlarının varlığı halinde H
yazılacaktır.
13. İmalatçı-İhracatçı Firma :
İmalatçı Firma - Adına ihracat yapılan firma.
İhracatçı Firma - İhracatı gerçekleştiren firma.
Sigortalı, söz konusu sevkiyatla ilgili olarak kendisi imalatçı firma ise, ihracatçı firma adını, kendisi ihracatçı firma ise, varsa imalatçı firma adını
yazacaktır.
14. Sigortalı’nın imzası – İşbu form, doldurulduktan sonra, sigortalı veya onu temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından kaşe ve imza ile
onaylanacaktır.

