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Coface Dünyadaki üç büyük 

oyuncudan biri… 

1. Coface Genel Tanıtım 

2. Türkiye’de Coface 

3. Hizmetler 

4. Ticari Alacak Sigortası 

5. Ticari Bilgi 

6. Tahsilat Yönetimi 
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1.Coface Genel 

Date 
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1946  Kuruluş 

1.440  Milyar € 2013  ciro 

127 Milyon €  2013 net kar 

4.440  Çalışan sayısı  

AA-  Fitch rating 

A2  Moody’s rating 

68  Ülke de direkt varlık 

160  Toplam ülke sayısı 

 
Coface Natixis Bank’ın iştirakidir 

12.7 Milyar €    Natixis Bank toplam  sermaye 

450 Milyar €    Natixis Bank aktif  büyüklük 
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Sigortalı alacaklar toplamı  

450 Milyar Euro 

Poliçeli müşteri sayısı  

35 000 

Risk Analiz uzmanı sayısı 

 350 

Günlük alınan limit karar sayısı 

10.000  
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2013’ten beri Coface’ta ne gibi yenilikler var? 

 

Merkez ve yerel şube ofislerinde küresel 

çözüm ekibi kuruldu. 

Yeni inovasyonlar başladı: EasyLiner, TopLiner, 

e-Notifications 
Yeni müşteriler için memnuniyet garantisi 

lansmanı 

Ticari kuruluşun yeniden düzenlenmesi  

Sırbistan ve Hırvatistan’da ticari alacak 

sigortası 

Riske yakın: Biz kredi kararları için yerel 

uzmanlıktan faydalanıyoruz. 

Uzmanlığın artması ve makro ekonomik 

görüşün gelişmesi için her bölgede baş 

ekonomistler vardır. 

Başarılı IPO Haziran 27, 2014:  

41.35% Natixis & 58.65% kamusal 

2014 için diğer inovasyon planları: Politika 

masterı vs. 
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CofaMove aplikasyon lansmanı Eylül 11, 2014: 

Cofanet’e mobil erişim. 



2. Türkiye’de Coface 
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% 50  2014 yıl pazar payı 

8.1 Milyar €  Türkiye’de taşıdığı risk 

110.000    Türkiye veritabanındaki firma sayısı 

47.110   Alıcı üzerinde aktif limit  

101 Milyon TL 2008’den bu yana Türk firmalarına ödenen 
  hasar toplamı 

67 Milyon TL 2014 yılında gerçekleşen  ciro 

%27  2015 yılındaki büyüme hedefi 

1997:   Coface Türkiye’de... 

1998: İlk yurtiçi ticari alacak 

sigortası poliçesi 

2001: İlk ihracat ticari alacak 

sigortası poliçesi 

2007: Coface Sigorta A.Ş. 

 

2013 Pazar Lideri 
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Risk önleme 

  

Müşterilerinizin hangi risklerini izliyorsunuz?  

80% 
Tüm şirketlerin %80’i 

ödeme zorluğu ile karşı 

karşıya kalıyor 

 

25% 
İflasların nedeni tahsil 

edilemeyen alacaklar 
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3. Hizmetler 

Date 
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Yurtiçi ve İhracat Ticari Alacak 
Sigortası 

Ticari Alacak Risklerinizi 
güvence altına alın 

Ticari Değerlendirme ve 
Bilgilendirme 

Fikir sahibi olmadan Bilgi 
Sahibi Olun 

Tahsilat Yönetimi 

Paranız Kimsede 
Kalmasın 

COFACE TICARI ALACAK VE RISK YÖNETIMI 



/ 

 Kapsam:  Firmalara yapılan açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili satışlar   

 

 

 

4. Ticari Alacak Sigortası 

Date 
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Yurtiçi Ticari Alacak Sigortası İhracat Ticari Alacak Sigortası 

Ticari Risk Ticari Risk 

Politik Risk 

Ticari Alacak Sigortası firmaları alacaklarını tahsil edememe riskine 

karşı korur… 
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Neden Ticari Alacak Sigortası ?  
  
 Dünyada en önemli ticari rekabet faktörlerinden bir tanesi müşterilerinize vadeli satış 

yapmaktır. 

 Ancak müşterilerinize vade tanımak, ödenmeme riskini beraberinde getirir. 

 Şirketinize olan borçların ödenmemesi, kar marjınızı daraltacak, müşteri   
kaybetmenize, cironuzun daralmasına yol açacaktır. 

 Her beş şirket iflasından birinin temel nedeni , alıcılarının ticari borçlarını 
ödeyememesinden kaynaklanmaktadır. 

 



/ 
Date 

COFACE TICARI ALACAK VE RISK YÖNETIMI 11 

Neden Ticari Alacak Sigortası ?  
  
 COFACE, alacak yönetimi alanında sunduğu hizmetler bütünü ile müşterilerine 

GÜVENLİ hareket edebilecekleri ticaret ortamı sağlamaktadır. 

 Tahsilat ve Risk yönetimi sayesinde; 

• Risk yönetimini devrederek pazarlama ve satışa daha çok odaklanır, 

• Müşteri ağınızı genişletip, güçlendirir, 

• Kredi değerliliği yüksek alıcılar ile çalışma imkanına sahip olursunuz. 

 Yeni pazarlara ulaşarak; 

• Riski ölçülebilir kılar, 

• Yeni iş ortakları kazanarak, 

• Satışlarınızı ve gelirlerinizi arttırırsınız. 

 Sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklarınızın için; 

• Tahsilat takibini uzman kadromuza bırakarak, 

• Hukuki işlemleri ve masrafları düşünmezsiniz. 
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 Ticari Alacak Sigortasının Özellikleri 
 
Azami Vade 

 Yurt içi sigorta poliçesinde 150 gün 

 Yurtdışı sigorta poliçesinde 180 gün 

 Fatura üzerinde vade yazılması gerekmektedir. 

Teminat oranı 

 Sigortalanan oran %90’dır 

 Sigortalı tarafından müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesini takiben tazminat 

ödemesi; 

• İflas durumunda 30 gün sonra 

• Aciz durumunda 150 gün sonra 

 Tazminatın ödenmesinden sonra yapılan tahsilatlarda, tazminat tutarı haricinde kalan kısım 

sigortalıya ödenir 
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 Ticari Alacak Sigortasının Özellikleri 
 
 

 

 

 

Ticari Alacak Sigortasın’da Teminat Dışında Kalan Belli Başlı Haller 

 Güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi olan ülkeler arasında savaş (ABD, Çin, 

Fransa, Rusya, İngiltere) 

 Nükleer risk 

 Alıcı ve satıcı arasında ticari ihtilaf bulunması 
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 Ticari Alacak Sigortasının Özellikleri 
 

 

 

 

 

Prim Oranı 

 Sigortalanabilir cironun %1’inin altındadır ve binde olarak belirlenir. 

 Prim oranını etkileyen faktörler 

• Şirketin faaliyet gösterdiği sektör 

• Sigortalanabilir cironun büyüklüğü 

• Sigortalının hasar deneyimleri 

• Cironun gerçekleştiği ülkeler 

 

Asgari prim  

 Sigortalanabilir cironun %80’i temel alınarak hesaplanır. 

 3 aylık dönemlerde ödenir.  

 Sigortalı şirket, yaptığı ciroyu her ay sigortacıya bildirir. 

 1 yıl sonunda  sigortalanabilir cironun %80’ini aşılmış ise, ilgili kısım için prim, ek 

olarak ödenir. 

 

Azami Tazminat Ödeme Sınırı  

 Ticari alacak sigortası poliçesi kapsamında ödenen primin belirli bir katı (standart 

olarak 30) kadar tazminat öder. Bu tutar sigorta şirketi tarafından yükseltilebilir.  
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 Ticari Alacak Sigortasının Özellikleri 
 
 

 

 

 

Diğer Masraflar 

 
 Soruşturma Masrafları 

• Kredi limit kararları için yapılan analiz masraflarını karşılar. 

 

 Müdahale Masrafları 

• Hasar oluştuğunda müdahale talebi başına oluşan masrafları karşılar. 
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Tazminat Süreci 

Fatura Vadesi – Kesilen faturanın üzerinde yazan 
vadedir  

Müdahale Talebi – Azami kredi süresini takip eden 
30 gün içerisinde müdahale talebi yapılır 

Tahsilat Hizmeti – Müdahale talebinden itibaren başlar 
ve 150 gün sonundatazminat ödemesi yapılır. Coface 
tahsilat için kendisi çalışmaya devam eder. 

Tazminat – Tahsil edilemeyen tutarlar için, 150 
günlük tahsilat hizmeti sürecinden sonra 30 gün 
içerisinde ödenir. 
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Finansman Çözümleri: 

Alacakların finansmanının yaratılması konusunda ticari alacak sigortası 

poliçesi iki şekilde kullanılabilir; 

  

İhracat ve yurtiçi ticari alacak poliçesi “Tazminat Alacaklısı 

(Loss Payee)” anlaşması ile bankalara kredi karşılığı teminat 

olarak gösterilmektedir. 



/ 
Date 

COFACE TICARI ALACAK VE RISK YÖNETIMI 18 

 

 

 

 

  

5. Ticari Bilgi 

TİCARİ BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ  

 Kredi Bilgisi, Monitoring (Risk İzleme)  dâhil 

 Şirketlerin Coface nezdindeki kredi bilgisi görüntülenir. Talep edildiği takdirde bu bilgi Coface  tarafından 
izlenerek, olası değişiklikler hakkında bilgi verilir    

 Ayrıntılı Kredi Limit Tutar Bilgisi 

Bir şirket üzerinde yönetilebilecek Coface’ın  önerdiği risk miktarı ile ilgili kredi bilgisidir.  

 Ayrıntılı Ticari Rapor Hizmeti 

Coface kaynakları kullanılarak oluşturulan ticari bilgi raporudur    
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5. Ticari Bilgi 

 

 
Ülke Riski değerlendirmeleri 

• Bir ülkedeki firmaların  kısa dönem ticari borçlarını ödeyebilme kapasitelerini    
değerlendirerek belirlenen notlar tüm kullanıcılara açık olarak yayınlanır. 

  

Coface Türkiye’nin kredi notunu A4 (yatırım yapılabilir seviye) olarak belirlemiştir 

 

Ticari Ortam değerlendirmeleri 

• Bir ülkedeki firmaların bilgilerine ulaşılabilirlik ve güvenilir olup olmadığının ölçümü ile 
belirlenir. Ayrıca resmi adil bir çatı altında alacaklıyı ve firmaları koruma amacıyla 
geliştirdiği yasal sistemler de değerlendirilir. 

 

Sektör Çalışmaları 

•    Limit tahsis uzmanlarının tecrübeleri ile Coface tarafından, sektörlerin de, finansal 

durum, söz konusu sektördeki firmaların borçlarını ödeme alışkanlıklarını ve ekonomiyi 

değerlendirerek analizleri yapılıyor. 

  

www.coface.com.tr’den ücretsiz ulaşabileceğiniz bilgi hizmetleri  
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Şirketinizi 

ödenmemiş 

tahsilatlara karşı 

koruyun! 

 

Şimdi! 

 



/ 
Date 

COFACE TICARI ALACAK VE RISK YÖNETIMI 21 

 

 

 

 

  

6. Tahsilat Yönetimi 

Coface, hizmet kapsamı dâhilinde yer alan 160 ülke için şirketlerin yaşayabilecekleri 

tahsilat sorunlarına karşı çözümler sunuyor 

Borçlunun bulunduğu ülkedeki yerel tahsilat yönetimi ve hukuk kadroları ile tahsilat 

müşteri adına takip edilerek, gerekli yasal aksiyonlar gerçekleştiriliyor 

Süreç 

Sulh yoluyla uzlaşma süreci 1 Ay    Borçluya telefon ile ulaşmak 24 Saat 

Borçluya ihtarnâme göndermek 48 Saat Yasal işlemler süreci  1 Aydan sonra  
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Ticari Alacak Sigortası İçerisinde Tahsilat Hizmeti… 

Müşteri tarafından yönetilen 
alacak tahsilatı 

 Müşteri hizmet sağlayıcısını seçer 

 Kararlar Coface’ın onayı ile alınmalı ve 
yapılan işlemler bildirilmelidir  

 Masraflar poliçeli tarafından karşılanır.  
(yönetim ücreti dahil olmak üzere) 

 

 

 

Coface Servis tarafından 

yönetilen alacak tahsilatı 

 Coface ticari alacak sigortası yönetimi, 
tahsilat hizmetini de yönetir ( 
raporlama, takip…) 

  Coface ticari alacak sigortası 
masrafları peşinen karşılar 

 Coface ticari  alacak sigortası  
masrafları tazmin eder (yönetim ücreti 
alınmaz)  
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Coface, Ticari Alacak Sigortası müşterisinin haklarını korumak için tahsilat hizmeti de 

sunmaktadır. Ticari alacak sigortasının tamamlayıcı ve  en önemli parçalarından biri olan 

tahsilat, yasal yollara başvurmadan önce ya da yasal yollarla gerçekleştirilebilir. 

 

Bunun için iki alternatif bulunmaktadır. 
 Alacak tahsilatının müşteri tarafından yönetilmesi  

 Alacak tahsilatının Coface tarafından gerçekleştirilmesi   

 

12 ay içinde tahsilat 

oranımız %57’ye yakın 
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Ticari Alacak Sigortası İçerisinde Tahsilat Hizmeti…/       

İşleyiş 

Coface Servis 

ile 

Masrafları kim 

faturalandırır?  

Fatura kimin 

adına 

düzenlenir?  

Masrafları kim 

üstlenir? 

Masrafları kim 

öder?  

Tamamen veya kısmen teminatlı alacaklar için 

 

 

Coface Servis Poliçe Sahibi 
Kendi payı dahilinde 

Poliçe Sahibi 

(Tam Yetki) Alacak 

Sigortası Kuruluşu  

(Kısmi Yetki) Poliçe 

Sahibi 

Teminatsız alacaklar için 

Coface Servis 

kuruluşu 
Poliçe Sahibi Poliçe Sahibi Poliçe Sahibi 
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Dışarıdan bir 

tahsilat şirketi ile 

Masrafları kim 

faturalandırır?  

Fatura kimin 

adına 

düzenlenir?  

Masrafları kim 

üstlenir? 

Masrafları kim 

öder?  

Tahsilat kuruluşu Poliçe Sahibi  Poliçe Sahibi  Poliçe Sahibi  
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Tahsilat Hizmetini Neden 

Coface Sağlamalı?  

 Tahsilat alanında dünya genelinde 68 

yıllık uzmanlık birikimi  

 Tahsilat acenteleri, kurum içi veya ortak 

avukatlar ve hukuk müşavirlerinden 

oluşan uluslararası ve güvenilir bir 

profesyonel tahsilat uzmanları ağı ile 

sonuçlar sürekli olarak izlenir ve 

karşılaştırılır 

 Tüm davalarla en etkin yolları izleyerek 

ayrı ayrı ilgileniriz 

 Standart tahsilat hizmetlerimiz arasında 

hatırlatma hizmetleri, kişisel ziyaretler, 

ödeme takvimleri de dahil olmak üzere 

sulh yoluyla anlaşma, hukuki 

danışmanlık ve işlemlerin takibi yer 

almaktadır 

 Tahsilat adımları izlenir, takip ve durum 

raporları sunulur 
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Hizmetlerimizin faydaları 
 
 

• Poliçe sahibi kendi ana faaliyetleri üzerinde 
odaklanabilir; zaman alıcı ve uzun prosedürleri biz 
yönetiriz 
 

• Poliçe sahibi müşterisi nezdindeki iyi niyeti ve ticari 
ilişkilerini koruyabilir; müşteriler ile ilişkileri bizim 
uzmanlarımız yönetir 
 

• Poliçe sahibi, kendi alacaklarına ve borçlunun  
özelliklerine göre uyarlanan tahsilat iş akışlarından 
yararlanır 

 
•     İdari, yönetimsel ve finansal maliyetler azalır 
 

•     Maliyetler önceden bilindiği için kontrol edilebilir ve 
bütçelenebilir 
 
•     İster yurt içi alacak ister ihracat alacağı olsun tek bir 
fiyatlandırma sistemi uygulanır 
 
•     Teminatlı olsun veya olmasın, ihtilaflı olsun veya 
olmasın alacaklarınızı tahsil edebiliriz.  

 

Ticari Alacak Sigortası İçerisinde Tahsilat Hizmeti… 



/ 

                    

                    Coface Türkiye Çizgi Film  

 

                        “Ödemezse Öderim”  

 

 

                                          
http://www.youtube.com/watch?v=KZKMW75QPZs&feature=youtu.be 
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