
 

 

 

 

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan 
menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel 
amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde 
Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. 

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (ilgili alanlar sigortacı ve acente tarafından doldurulacaktır) 

1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 

Ticaret Ünvanı : 

Adresi :    

Tel & Faks no. : 

 

2.Teminatı veren sigortacının; 

Ticaret Ünvanı : Coface Sigorta A.Ş. 

Adresi : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok kat 6 34330 Levent İstanbul 

Tel & Faks no. : 0 212 385 99 00 – 0 212 269 33 96 

B. UYARILAR  

Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek kredi ve 
ihracat kredi sigortası genel şartlarını ve klozları dikkatlice okuyunuz.  

1. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim 
edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, 
sigortacının sorumluluğu başlamaz.  

2. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) 
ödeme belgesi almayı unutmayınız. 

3. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde 
(Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar 
olmaksızın sözleşme sona erer.  

4. Sözleşmenin yasal sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği 
süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir 
veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya 
ödenir. Sözleşmenin sigorta ettirenin talebi üzerine feshi ancak sigortacının kabulü halinde 
mümkündür. Bu son halde gün sayısı yerine kısa dönem prim uygulaması yapılır.  

5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda 
sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi 
uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir. 

6. Sigorta süresince, bir alıcınızın ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden, 
teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk ya da olağan dışı bir durumdan 
haberdar olur olmaz, zaman geçirmeksizin gerek kendi menfaatleriniz gerekse Genel Şartlar B.1 
maddesi ve Özel Şartlar 2.3 gereği, sigortacınız ile paylaşınız.  

7. Sigortalı, sözleşme ile ilgili olarak sigortacı tarafından yapılacak incelemelere izin verir.  

8. Sözleşmenin kurulması sırasında içeriği kredi sigortası, ihracat kredi sigortası genel şartları ve 
özel şartlarda tanımlanan satış sözleşmelerine göre yapılan tüm satışların sigortacıya bildirilmiş 
olmasına ve rizikonun gerçekleşmesinden önce sigortacı tarafından onaylanmış kredi limit 
formunda belirtilen tüm koşulların yerine getirilmiş olmasına dikkat ediniz. 
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9. Sigortacı sigorta sözleşmesi süresince tahsis etmiş olduğu kredi limitlerini azaltabilir veya kredi 
limitini iptal edebilir. Bu durumda Kredi Sigortası Genel Şartları ve özel şartlarda belirtilen 
hususlara göre hareket edilir. 

10. İşbu Sözleşme …./…./…….. tarihinde yürürlüğe girecek ve sigorta süresi  …./…./……..  tarihine 
kadar devam edecektir. Ancak, taraflardan herhangi biri sigorta süresinin bittiği tarihten (ve eğer 
sözleşme bu maddede öngörülen koşullarla yenilenmiş ise, bu sürenin her yıldönümünden) en 
geç 30 gün öncesine kadar  diğer tarafa sözleşmeyi sürdürmemek konusundaki iradesini yazılı 
olarak ulaştırmamış olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi, mevcut şartlarla, sigorta süresinin 
bitimini takip eden  1 yıllık yeni bir süre için yenilenmiş olacaktır. 

 
11. Sigortalı, sigorta konusu alacağa ilişkin olarak sigortacı tarafından tahsilat hizmeti verilmesi 

amacıyla müdahale talebini takip eden 5 iş günü içinde sigortacıya alacağın takibi için her türlü 
yetkiyi içeren noterden düzenlenmiş vekaleti ve sigorta konusu alacağa ilişkin olarak elindeki veya 
temin edebileceği bütün hasar dokümanlarını(müdahale talep formunda belirtilen tüm dokümanlar) 
sigortacıya veya sigortacının bildireceği kişiye ulaştırmakla yükümlüdür. Bunu yapmadığı takdirde, 
sigortacı sigorta sözleşmesini feshederek o alacakla ilgili sigorta tazminatı ödemek 
yükümlülüğünden kurtulur. 

 
 
 

C. GENEL BİLGİLER  

1. Bu sigortayla kredili hizmet, satış ya da kredili ihracat işlemlerinde aşağıdaki teminatlar 
sağlanmaktadır: 

 Alıcının iflas etmesi, 

 Alıcının satıcı veya ihracatçı ile kararlaştırılan vade tarihinde ödeme yapmaması. 
(Temerrüde düşmesi) 

 Tüzel Kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeni ile hakkında iflas kararı alınmış 
olması 

 Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme ya da yetkili bir resmi merci tarafından 
tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, 

 Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,  

 Borç ödeme acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul 

edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,  

 Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıki durumlara eşdeğer 
görülen diğer haller sonucu satıcı veya ihracatçı konumundaki sigortalının yaptığı satış 
veya ihracat bedelini kısmen ve tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar 
teminat altına alınmıştır.    

2.   Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı 
aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakları vardır.  

3. Kredi sigortası ve ihracat kredi sigortası genel şartlarına göre teminat dışında kalan haller 
aşağıda sayılmaktadır:  

3.1. Yurt içinde Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın), 
ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler,  

3.2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan 
veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite 
bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi 
kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır),  



 

 

 

 

 

3.3. Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler  

3.4. Yurt içinde siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari 
önlem,  

3.5. İhracat satışlarında alıcının acentesinin veya mal bedelini tahsil eden bankanın ödeme 
gücünü kaybetmesi veya ödemeden kaçınması sebebiyle mal bedelinin ödenmemesi,  

3.6. Bedeli teslimden önce ödenen veya bir banka ya da özel finans kurumu tarafından 
teminat mektubu verilmek suretiyle teyit edilen satış,  

3.7. Sigortalının, vekilinin, yardımcılarının veya sigortalı adına hareket eden herhangi bir 
kişinin satış sözleşmesi hükümlerini yerine getirmemesi ihmali, hatası, suistimali veya satış 
bedelini tahsil eden herhangi bir bankanın iflası, ihmali veya hatası,  

3.8. Sigortalının yurt içinde özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yaptığı satış. 

3.9. Malın evsafına ve durumuna veya satış anlaşması hükümlerine ilişkin olarak sigortalı ile 
alıcı arasında ihtilaf çıkması,  

3.10. Mal veya hizmet mübadeleleri, mal veya hizmet karşılığı satışlar. 

3.11. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak 
zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri 
ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini 
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen 
zararlar.  

3.12. İhracatçı veya alıcının ihracat ve ithalat rejimi hükümlerini gereği gibi yerine 
getirememesi sebebiyle ortaya çıkan zarar, 

3.13. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden 
doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya 
kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar  

3.14. İlan edilmiş olsun ya da olmasın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi  
ülkelerinin ikisi ya da daha fazlası arasındaki savaş hali. 
 

Aşağıda sayılan haller aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır: 

İhracat satışlarında savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), 
ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler, 

İhracat satışlarında Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari 
önlem, 

İhracat satışlarında sigortalının özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yaptığı ihracat,  

Sigortalının gerçek kişi olması halinde; kendisinin, hısım ve akrabalarının, tüzel kişi olması 
halinde; münhasıran sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, 
ortaklık, iştirak, yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu alıcılara yaptığı ihracat 
ya da satışlar. 

İhracat satışlarında A.6 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj 
ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan 
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.   

Sigortacının muhtemel riziko hali nedeniyle teminatı azaltması veya kaldırmasını takiben, son 
altı ay içinde düzenlenen satış sözleşmelerine ilişkin olarak, sigortalının poliçede belirlenecek bir 
süre içinde yapmaya mecbur olduğu teslimatlar için, daha önce yürürlükte olan teminatın, 
sigortacının teminat limitini azalttığı veya kaldırdığı alıcıya ilişkin olarak A.1 maddesinde sayılan 
hallerden birinin söz konusu olmaması kaydıyla devam ettirilmesi.  



 
 
 
 
 

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ  

        Riziko aşağıda bildirilen şekilde gerçekleşmiş olur: 

1. Alıcının iflası halinde, tazminat talebinin tasfiye memuru tarafından kabulü şartı ile veya Kredi 
Sigortası ve İhracat Kredi Sigortası Genel Şartları B.2 maddesinde belirtilen müdahale talebinin 
sigortacıya intikal etmesinden itibaren, özel şartlarda daha kısa bir süre belirlenmemesi 
durumunda, beş aylık sürenin dolması ile,   

2. Diğer hallerde müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden, özel şartlarda daha kısa bir 
süre belirlenmemesi durumunda, beş ay sonra,   

3. Yukarıda belirtilen tüm hallerde, özel şartlarda belirtilen meblağdan az olması durumunda, 
müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden, özel şartlarda daha kısa bir süre 
belirlenmemesi durumunda, iki ay sonra mevcut olması halinde, riziko gerçekleşmiş olur. 

4. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını 
müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 

5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda kredi sigortası, ihracat kredi sigortası genel şartları ve özel 
şartlara uygun olarak, kredi sigortası ve ihracat kredi sigortası genel şartlarında belirtilen süreler 
içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya 
başvuruda bulununuz. 

6. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. 

7. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, kredi sigortası, ihracat kredi sigortası genel şartları ve özel 
şartlara göre hesaplanacak zarardan doğan tazminatın ödeme borcu sigortacıya aittir. 

 

E. TAZMİNAT 

1. Kredi Limiti, sigortalının kredi limiti almak üzere sigortacıya yaptığı başvurunun ardından, kredi 
limiti onay formunda yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde zararın kredi sigortası, 
ihracat kredi sigortası genel şartları ve özel şartlar çerçevesinde hesaplanmasından sonra 
sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır.  

2. Sigortalı, kredi limiti için başvuruda bulunmalıdır. Bu kredi limiti, teminat altına alınacak azami 
ödenmemiş bakiyeyi ve bu limitin uygulanabilir olması için gereken özel şartları belirler.    

 Kredi limitinin, sigortalının teminat alması şartı koşuluna bağlı olması durumunda, bu teminatın 
geçerli ve icra mevkiine konabilir bir teminat olması gerekmektedir. 

Sigortacının kredi limiti sağlamış olduğu her bir alıcı için, sigortacı izleme hizmeti de temin 
edecektir. Kredi limiti bildiriminde aksi belirtilmedikçe, teminat, kredi limiti talebinin sigortacıya 
ulaşmasından itibaren geçerli olacaktır ve teminat aksi bildirilmedikçe zaman ile sınırlı değildir 
ve sigortacı tarafından kredi limiti indirimi ya da iptali konusunda bildirim yapılmadığı sürece 
yürürlülükte kalır. Sigortacının herhangi bir zamanda bir kredi limitini reddetme, azaltma veya 
iptal etme hakkı vardır ve bu durumda, söz konusu kredi limiti reddi, indirimi veya iptali, 
sigortacının bildirim tarihi itibariyle yapılacak teslimat, sevkiyat veya sağlanan hizmetler için 
geçerli olacaktır. 

3. Sigortalı, kendi alıcıları için geçerli olacak kredi limitini eğer tarifede belirlenen isteğe bağlı limit 
kolaylığı sınırını aşmıyorsa, özel şartlarda belirtildiği şekline tabi olmak koşuluyla kendisi 
belirleyebilir.    

4. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigortalı müdahale talebi ile sigortacıyı tam 
yetkili kılabilir. Müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesi sigortalının sigorta sözleşmesi ile 
ilgili tazminat talebinde bulunması anlamına gelir. Sigortacının tam yetkili kılınması halinde 
sigortalı kendi adına hareket edilmesini teminen her türlü bilgiyi, yetki belgesini ve vekâleti 
sigortacıya verir. Bu durumda tazminat, kredi sigortası, ihracat kredi sigortası genel şartları ve 
özel şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde hesaplanan zarara göre ödenir. 



 

 

 

Borç açısından; 

İşbu Sözleşme kapsamı içinde yer alan, satılan mal veya sağlanan hizmet ile bağlantılı, uygun 
olduğu hallerde aşağıda belirtilen tutarları da kapsayan borçlar: 

   
 KDV (Özel anlaşma ile teminata dâhil edilmiş ise) 
 Vade tarihine kadar işleyecek faizler, (ancak vade tarihi sonrasında işleyecek 

faizler hariç olacaktır)  
 Geç ödemeden kaynaklanan faiz, herhangi bir ceza veya masraf dışında 

kalmak üzere alıcının sorumluluğundaki paketleme, yükleme, navlun, sigorta 
masrafları ve vergiler. 

  Alacak açısından; 

Zarar hesabının hesaplanma tarihine kadar sigortalının, ya da sigortacının gerçekleştirdiği 
vadesi geçmiş alacaklara ilişkin tahsilatlar ve zararın bir sonucu olarak sigortalının ödemesi 
gerekmeyen masraflara ilişkin tutarlar 

5. Tazminatın tam ve doğru olarak ödenebilmesi için sigortalının, sigorta sözleşmesi yapılırken 
bulunduğu beyanların, kredi sigortası genel şartları C.2 maddesine uygun olarak yapılması 
gerekir.  

6. Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigortalının beyanı ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve 
eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.  

7. Sigortalının beyanı gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının prim kaybına 
neden oluyor, sözleşmeyi yapmamasını ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, 
sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi 
yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. 

8. Sigortalı, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde 
sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden 
cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre 
içinde söz konusudur. 

9. Sigortalının kasıtlı davrandığının anlaşılması halinde sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile 
sözleşmeden cayabilir ve asgari primden az olmamak üzere, o güne kadar bildirilen ciro 
üzerinden hesaplanan prime hak kazanır.  

10. Sigortalının kasdı bulunmadığı durumlarda, rizikonun sigortacının durumu öğrenmesinden önce 
veya sigortacının cayabileceği ya da caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde 
gerçekleşmesi halinde, sigortacı tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi 
gereken prim arasındaki orana göre öder. 

 

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ (ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacak, kutulardan biri seçilerek 
işaretlenecektir) 

1. Aktedilecek sözleşmede; 

Sigortacıya ismen bildirilmiş alıcılar için % 10 koasürans vardır. 

P3 kategorisine dahil olan ülkeler için %20 koasürans vardır. 

2. Tarafların anlaşmasına göre tenzili muafiyet veya integral muafiyet uygulanır. 

1.a. Tenzili Muafiyet kararlaştırılırsa zararın öngörülen oran veya miktarın üzerindeki 
kısmı ödenir. 

2.b. İntegral muafiyet kararlaştırılırsa öngörülen miktar veya oranı aşması kaydıyla 
zararın tamamı ödenir, zarar bu miktar veya oranı aşmadığı takdirde hiçbir ödeme 
yapılmaz.  

Akdedilecek sözleşmede 5.000.-USD integral muafiyet uygulanacaktır. 



 

 

 

 

3.  Sigortacının ilgili sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat toplamı, özel şartlarda belirtilen 
azami tazminat ödeme tutarı ile sınırlıdır. Azami tazminat ödeme tutarı en büyük alıcı 
limitinden düşük olmamak kaydıyla sigortacı ve sigortalı arasında belirlenir. 

4.    Kredi sigortası, ihracat kredi sigortası genel şartları ve özel şartlarda öngörülen süreler 
dolduktan sonra gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren 
azami 30 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri 
tamamlanacaktır. 

5.  Sigortacı;   Tahkim sistemine üye   Tahkim sistemine üye değil 

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ (ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacaktır) 

1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara 
başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde 
talepleri cevaplandırmak zorundadır. 

Adres: Coface Sigorta A.Ş.  Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok kat 6 34330 Levent 
İstanbul 

Telefon: 0 212 385 99 00 Faks: 0 212 269 33 96 E-mail: coface@coface.com.tr 

 

Taraflar arasında kararlaştırılacak özel şartlar öncelikle uygulanır.  

 

SİGORTA ETTİREN      

 

TARİH  :  

ADI SOYADI :  

ÜNVAN  : 

 

TARİH  : 

ADI SOYADI : 

ÜNVAN  : 

 

SİGORTACI VEYA ACENTENİN KAŞESİ VE YETKİLİNİN İMZASI 

TARİH  :  

ADI SOYADI : COFACE SİGORTA A.Ş. 

ÜNVAN  : 

 

TARİH  : 

ADI SOYADI : 

ÜNVAN  : 


