BÜLTEN

2008-06/001

Kredi Sigortası
Satıcıyı, ticari alacakların ödenmemesi riskine karşı koruyan sigorta türüdür.
Kredi Sigortası hizmeti; alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içi ve yurt
dışına yapılan (peşin ve banka teminatı dışında kalan) azami 180 güne kadar vadeli-açık
hesap satışlarını kapsamaktadır.
Kredi Sigortası, iki çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:
1. Ticari Risk
- İflas
- Geç ödeme
2.
-

Politik Risk (Sadece ihracat kredi sigortası için geçerlidir)
Savaş, ambargo
Fon transferi olmama riski
Kamu alıcısının ödememe riski

Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun çözülene dek teminat askıya
alınır.
Kredi Sigortasının avantajları;
•
•
•
•
•
•

Sigortalayanın yapacağı risk analizi ve risk takibi sonucunda, ödenmeme riski
izlenebilir ve ölçülebilir olması sağlanır. Böylece yeni pazarlarda güvenle rekabet
edebilme imkanı gerçekleşir.
Alacağın ödenmemesi durumunda, tahsilat ve takip işlemlerinizin tüm hukuki
masrafları (sigortalıya ek bir maliyet getirmeden) sigortalayan tarafından üstlenilir.
Sigortalıya vadesinde yapılmayan ödemeler (sigortalayanın uluslararası ağı ve hukuki
konulardaki bilgisiyle) tazminat süresi içerisinde tahsil edilmesine, önemli bir etki
sağlanır.
Sigortalayanın potansiyel müşterilerinin kredibilitesini sürekli takip etmesi sayesinde,
sigortalının portföyünü sürekli kontrol etme ve iyileştirmesi imkanı sağlanır.
Sigortalayanın kredi yönetimi ile alacak riskleri daha etkin biçimde kontrol altına alınır.
Böylelikle sigortalı daha doğru ve gerçekçi pazarlama ve satış stratejileri oluşturması
sağlanır.
Kredi sigortası ile teminat altına alınan alacakların poliçesini, banka veya finans
şirketleri nezdinde teminat göstererek, karşılığında finansman veya pre-finansman
kullanılması, ayrıca garanti mektubu vb. enstrümanlardan da yararlanılması sağlanır.
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Değerli Müşterimiz;
Biliyoruz ki, büyük yatırım, maliyet ve emeklerle ürettiğiniz mal veya hizmetlerinizi
satarken karşı karşıya kalınan en büyük risk, alacakların zamanında veya hiç
alınamamasıdır.
Bu ayki bültenimize konu olan Kredi Sigortaları, alacaklarınızı teminat altına almanın
yanı sıra, satışı gerçekleştireceğiniz firmanın ödeme karnesiyle ilgili bilgilere, satıştan
önce ulaşılmasını sağlamaktadır.
Kredi Sigortası poliçesine sahip firmaların, dünya genelinde faaliyet gösteren
milyonlarca firmanın risk bilgilerine ulaşabileceği havuza dahil olmanın yanı sıra,
pazarlama ve satış stratejilerini bu bilgiler doğrultusunda oluşturmaları mümkün
olmaktadır.
Önemini vurgulamak istediğimiz Kredi Sigortaları, son yıllarda Türkiye’de faaliyet
gösteren firmalar tarafından da daha fazla tercih edilmektedir. Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre kredi sigortası prim üretimi, 2007 yılı sonu
itibariyle, bir önceki yıla göre %65,66'lık bir büyüme göstererek, tarım sigortalarından
sonra en hızlı büyüyen sigorta branşı olmuştur.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak müşterilerimizi, satıştan kaynaklanabilecek
risklerini değerlendirmesini ve alacaklarını teminat altına almasını sağlayan bu ürün
hakkında daha detaylı bilgilendirmek isteğimizi belirtir, talep ve sorularınızı
karşılamak üzere hazır olduğumuzu hatırlatırız.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…

Saygılarımızla,

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Lütfen Sigorta ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için, bizi arayınız.
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