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TÜRK EXİMBANK
SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ
ARACI BANKA BORÇLU CARİ HESAP TAAHHÜTNAMESİ
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/İSTANBUL
Kredinin kullandırıldığı tarihte yürürlükte olan Sevk Öncesi İhracat Kredileri ( SÖİK) Uygulama Esasları
(Uygulama Esasları) çerçevesinde Türk Eximbank tarafından Bankamıza tahsis edilen;
TL………………………………-Yalnız (................................................................................... .- Türk
Lirası) ve
$ ...................................Yalnız (................................................................................... .-Amerikan Doları)
limitli krediye ilişkin başta kullandırım, geri ödeme ve taahhüt kapatma olmak üzere tüm işlemleri, netice ve
sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere; Uygulama Esasları çerçevesinde tesis edeceğimizi, kredileri
tahakkuk edecek faizi ile birlikte en geç vadesinde, kredi kullanıcısı firmanın geri ödeme yapmasını
beklemeksizin ve herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal ve defaten Türk Eximbank’a
ödemeyi ve bu amaçla belirlenecek bir banka hesabına herhangi bir ihbara gerek olmaksızın alacak
kaydetmeyi garanti ettiğimizi, yukarıdaki taahhütlerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ve/veya bankacılık
işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme iznimizin kaldırılması halinde (ilgili kararın Resmi Gazete'de
yayımlandığı tarihte) nezdimizde kredi bakiyesi bulunan firmaların kredilerini tahakkuk edecek faiz tutarları
ile birlikte en geç vadelerinde Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki TIC hesabına veya muhabir hesaplarına
ödemesine peşinen muvafakat ettiğimizi ve ödenen kredilere ilişkin nezdimizdeki teminatları serbest
bırakacağımızı; faaliyet izninin iptali, sınırlandırılması veya kaldırılması kararından önce, kredi kullanıcısı
firmadan tahsil edilmiş olup da henüz Türk Eximbank'a aktarılmamış olan kredi tutarlarının vekaleten tahsil
edilen ve emaneten nezdimizde bulunan Türk Eximbank'a ait alacak olduğunu Uygulama Esasları ile
düzenlenen işlemler nedeniyle, ihracat, kambiyo, teşvik ve vergi mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca öngörülen yükümlülüklerden ve her türlü cezai müeyyideden müşterimiz adına sorumlu
olacağımızı Türk Eximbank’ ın bu işlemler nedeniyle karşılaşabileceği her türlü vergi, resim, harç ve fonu
ve bunlara terettüp eden her türlü ceza, gecikme cezası ve sair teferruatı ödeme tarihinden itibaren
hesaplanacak faizi ile birlikte nakden ve defaten ilk talebi üzerine Türk Eximbank’a ödeyeceğimizi,
tarafınızca istenecek periyodik mali durum raporlarımızı, diğer belge ve bilgileri Türk Eximbank’a talep
edilen süre içinde vereceğimizi,
İştiraklerimize ve dâhil olduğumuz grup bünyesindeki şirketlere, SÖİK kapsamında kullandıracağımız
kredinin herhangi bir andaki toplamının, yukarıda belirtilen her bir limitin % 40’ını aşmayacağını temin
edeceğimizi; aksi halde tanınan/belirlenen limitlerin kullanımının kısmen veya tamamen kısıtlanabileceğini
kabul ettiğimizi, mevcut ortaklık, iştirak ve grup şirketi kompozisyonumuzda meydana gelebilecek
değişikliklere ilişkin tüm bilgileri düzenli olarak Türk Eximbank’a ileteceğimizi,
BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDERİZ.
Bu Taahhütname hükümlerinin uygulanması ve yorumundan doğacak her türlü anlaşmazlıklarda
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.
Bu taahhütname, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Kararı uyarınca Damga Vergisinden muaftır.
Toplam 1 (bir) sayfadan ibaret işbu taahhütname Bankanızın krediyi kullandırdığı tarihte geçerli olan
Uygulama Esasları ve ekleri ile beraber kabul edilmiştir.
Tarih : . . /. . /. . . .
................................................................. BANKASI A.Ş.
İMZA/KAŞE
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TÜRK EXİMBANK
SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ
ARACI BANKA BORÇLU CARİ HESAP TAAHHÜTNAMESİ
(KATILIM BANKALARI)
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/İSTANBUL
Kredinin kullandırıldığı tarihte yürürlükte olan Sevk Öncesi İhracat Kredileri ( SÖİK) Uygulama Esasları
(Uygulama Esasları) çerçevesinde Türk Eximbank tarafından Bankamıza tahsis edilen;
TL………………………………-Yalnız (................................................................................... .- Türk
Lirası) ve
$ ...................................Yalnız (................................................................................... .-Amerikan Doları)
limitli krediye ilişkin başta kullandırım, geri ödeme ve taahhüt kapatma olmak üzere tüm işlemleri, netice ve
sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere vekaleten; Uygulama Esasları çerçevesinde tesis edeceğimizi,
kredileri tahakkuk edecek kar payı ile birlikte en geç vadesinde, kredi kullanıcısı firmanın geri ödeme
yapmasını beklemeksizin ve herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal ve defaten Türk
Eximbank’a ödemeyi ve bu amaçla belirlenecek bir banka hesabına herhangi bir ihbara gerek olmaksızın
alacak kaydetmeyi garanti ettiğimizi, yukarıdaki taahhütlerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ve/veya
bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme iznimizin kaldırılması halinde (ilgili kararın Resmi
Gazete'de yayımlandığı tarihte) nezdimizde kredi bakiyesi bulunan firmaların kredilerini tahakkuk edecek
kar payı tutarları ile birlikte en geç vadelerinde Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki TIC hesabına veya
muhabir hesaplarına ödemesine peşinen muvafakat ettiğimizi ve ödenen kredilere ilişkin nezdimizdeki
teminatları serbest bırakacağımızı; faaliyet izninin iptali, sınırlandırılması veya kaldırılması kararından önce,
kredi kullanıcısı firmadan tahsil edilmiş olup da henüz Türk Eximbank'a aktarılmamış olan kredi tutarlarının
vekaleten tahsil edilen ve emaneten nezdimizde bulunan Türk Eximbank'a ait alacak olduğunu Uygulama
Esasları ile düzenlenen işlemler nedeniyle, ihracat, kambiyo, teşvik ve vergi mevzuatı başta olmak üzere
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öngörülen yükümlülüklerden ve her türlü cezai müeyyideden müşterimiz
adına sorumlu olacağımızı Türk Eximbank’ın bu işlemler nedeniyle karşılaşabileceği her türlü vergi, resim,
harç ve fonu ve bunlara terettüp eden her türlü ceza, gecikme cezası ve sair teferruatı ödeme tarihinden
itibaren hesaplanacak kar payı ile birlikte nakden ve defaten ilk talebi üzerine Türk Eximbank’a
ödeyeceğimizi, tarafınızca istenecek periyodik mali durum raporlarımızı, diğer belge ve bilgileri Türk
Eximbank’a talep edilen süre içinde vereceğimizi,
İştiraklerimize ve dâhil olduğumuz grup bünyesindeki şirketlere, SÖİK kapsamında vekaleten
kullandıracağımız kredinin herhangi bir andaki toplamının, yukarıda belirtilen her bir limitin % 40’ını
aşmayacağını temin edeceğimizi; aksi halde tanınan/belirlenen limitlerin kullanımının kısmen veya tamamen
kısıtlanabileceğini kabul ettiğimizi, mevcut ortaklık, iştirak ve grup şirketi kompozisyonumuzda meydana
gelebilecek değişikliklere ilişkin tüm bilgileri düzenli olarak Türk Eximbank’a ileteceğimizi,
BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDERİZ.
Bu Taahhütname hükümlerinin uygulanması ve yorumundan doğacak her türlü anlaşmazlıklarda
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.
Bu taahhütname, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Kararı uyarınca Damga Vergisinden muaftır.
Toplam 1 (bir) sayfadan ibaret işbu taahhütname Bankanızın krediyi kullandırdığı tarihte geçerli olan
Uygulama Esasları ve ekleri ile beraber kabul edilmiştir.
Tarih : . . /. . /. . . .
................................................................. BANKASI A.Ş.
İMZA/KAŞE

