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TEBLiĞ

Hazine ve Malive Bakanlığından:

KüÇüK VE ORTA öLÇEKLİ ıŞLETMELERtr YöNELıK DEVLET DESTEKLı
TıcARı ALACAK slGoRTAsı TARlFf, \T TALıMAT TEBLiĞİNDE

DEĞİŞİKLıK YAPıLMAsINA DAİR TEBLlĞ
MADDE l - 24/l2l20l8 taıihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete'de yaytmlanarı Küçük ve Ona Ö|çekli lşletmelere

YöneIik Devlet Destekli Ticaİi Alacak sigortasü Tarife ve TaIimat Tebliğinin 2 ncimadde§inin birinci fıkasında yer
alan "mikİo ve küçük" ibaresi "mikro, küçük ve orta büyükliikteki" o|alak değiştirilmiş, aynı fikaya aşağldaki bent

eklenmiş ve aynı maddenin ikinci İkasınln (c) bendinde yer aIan "kamu iktisadi kuruluşları" ibaresinden sonra gelmek
üzere "ve tacir sıfatı taşümayan gerçek kişiler" ibaİesi eklenmiştir.

"ç) Bir önceki mali ylldaki ytlhk net satış hasılattnın yü yirmi beş milyon Türk Lirashdan (dahil) az olması."
MADDE 2 - Aynü Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fikrasının son cümlesi yürürlükten kaldınlmtş ve aynı

maddeye aşğıdaki fıkra eklenmişti..
"(2) Teklifın sunulduğu tarihten itibaıen l0 giin içinde poliç€nin düenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin

teklif kapsamında sofgulama ücreti alınmaz."
MADDE J- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fik asındayeı alan tablo aşağıdaki şekilde değişıirilmiştir.
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MADDE 4 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin bi.inci fikası a§ağldaki şekilde deği$inhişti..-
"(l) Aıacak sigonası kapsamınfu 2 nci maddenin birinci fıkrasünın (a), (b) ve (c) bentlerinde ye. alan şartları

taşlyan alıcılara teminat verilebilir. Teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde
kullanülacat kritetleı Meıkez tarafindan beliılenir."

MADDE 5 - Aynı Tebliğin 7 nci rnadde§inin ikinci fikrasında ye. alan tabloya aşağtdaki §aiılar eklenmiş,
ikinci fıkasından sonra gelmek üere aşağıdaki 

'ika 
eklenmiş ve diğe. ftkalaİ buna göre teselsüI ettirilmiş; aynı

maddenin mevcut üçüncü ftk aslnın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcuı dördüncü fıİrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şkilde değiştirilmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü ve dö.düncü fikJalannda ye. alan'toplam krcdi limiti"
ibaıeleri "azami sorumluluk tutan" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin mevcut dördiincü fıkiasında yer alan "üçüncü"
ibaİesi "dördünco" olaİak deği$irilmiştir.

25.00o.00l.,ı0.000.00o soo.000
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?5.000.00 l _ l 25.000.000 750.00o

"(3) ikinci fıkİada bolirtilen ahcı başlna azami kedi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı
için talep ettiğikedi limiti ve risk değerlendirme kıiterleri dikkate alınaıa( herhaıgi birek prim alınmaksızın, Merkez

taİafindan afnlnlabili.. Azami kredi limitinin işbu ftkra geİeği yeniden beliİlenrnesine ilişkin usul ve e§aslar Hazine ve

Maliye Bakanlığlnca belirlenir."
,'sağlanan azami so.umIuluk futarı poliçenin azamiteminat futaİt dehilinde değerlendirilir."
"sigorta dönemi içinde sigortallnın yeni çaltşmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılaı için 6 ncı ve

7 nci m.ddeler kapsamında işlem tesis edilir."
MADDE 6 - Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdfi fıka eklenmiştiı.
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"(3) sistemin yönetilmesi için bir tal§im yılt içinde yaptlan haİcamalann ve diğer giderlerin, aynı yıl içinde
Merkeze devredilen primlerin ve bunlaİın yatırım gelirlerinin %olO'unu geçmesi durumunda aşan futaİ takip eden azami

üç yıl içinde ve bu maddede belirtilen esaslaı çerçevesinde Merkeze devredilen primler ile buılaıın yatrım gelirlerinden
ka§ülanabilir."

MADDE 7 - Aynı Tebliğin geçici l inci maddesi a§ağdaki şekilde değiştirilmiştir.
-GEÇİCİ MADDE l - (ı) Bif önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasındaı (d6hil)

az olan o.ta büyüklüheki işletrneler€ bu maddeyi ihda§ eden tebliğin yaytmlandığı taİih itibaİıyl4 biİ önceki mali
yüldaki yıllık net satış hasllah kıİk milyon bir Türk Li.ast (dahil) ile yilz yirmi beş milyon Türk Lirası (d6hil) arasında

olan orta büyüklükteki işletmelere ise l/4/2020 tarihi itibanyla alacak sigortası sunulu.."
MADDE 8 - Bu Tebligin 5 inci rnaddesiyle Küçük ve orta ÖlçekIi lşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari

Alacaksigo.tası TaIil€ ve Talimat Tebliğinin 7 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra hükümleri l/4/2020 taİihinde, diğer
maddeleri ise yayımı ıarihinde yüritlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanü yüriltür.

Tebliğin \ İ}lmlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi Sıyısı

24/l2/201E 30635



Devlet Destek!i Ticari Alacak Sigortası Sistemi - Tebliğ Değişikliği

Ciro:

KrediLimit
Tahsisi:

Mikro ve Küçük İşletmeler

Yıllık Net Satış Hasılatı 25.000.000 Tljye kadar

Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Yıllık Net Satış Hasılatı 125.000.000 TL'ye kadar

sadece otomatik limit tahsisi Hem otomatik hem de manue| limit tahsisi
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Konu Mevcut Tebliğ

Kapsam:

YeniTebliğ

Otomatik
Limit:

5.000.00l - l5.000.000
1 5.000,00 1 _25.000.000 300.000



Devlet Destek!i Ticari Alacak Sigortası Sistemi - Tebliğ Değişikliği

Tekliflerden sigortalı ve alıcı başına 10 TL
sorgulama ücreti alınır.
Poliçeden alıcı başına 10 TL izleme ücreti
alınır.

Hasar ödemeleri Sistem'de toplanan
primlerden karşılanır.

Hasar başvuru formu ile Merkez'e posta ve
elektronik posta yoluyla yapılır.

Ta|ebe göre manuel limit tahsisi. Bu tahsis ek
prime sebebiyet vermez.

Tekliflerde sigortalı ve alıcı başına 10 TL
sorgulama ücreti.
Poliçelendirilen tekliflerden sorgulama ve
izleme ücreti alınmaz.

Hasar ödemeleri, Sistem'de toplanan primlerin
yanı sıra reasürans koruması ve Devlet Desteği
ile karşılanır.

istem'e ait www. alaca ksisortasi.sov.tr
dresinde yer alan bağlantı ile çevrimiçi olarak
apılır.
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ManuelLimit:

Mevcut Tebliğ
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Yeni Tebliğ

§grgulama ve
izleme
ücretleri:

Reasürans ve
Devlet Desteği:

Hasar
Başvuruları:



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi - Tebliğ Değişikliği

Bankalar ve finans kurumları poliçeye daini
mürtehin olabilir. Poliçe görüntülenemez.

Bankalar ve finans kurumları po|içeye daini
mürtehin olabilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi ile yapılacak entegrasyon sayesinde
poliçe görüntülenebilir.

Sigorta ürününün satış ve pazarlaması ile
müşteri ziyaretleri konusunda şubelere destek
verecek bir ekip oluşturulmuştur.

Mevcut sigortalıların taleplerine cevap verme
ve gerektiği durumlarda bilgilendirmelerin
yapılması ile yenileme işlemleri için bir ekip
oluşturu lmuştur.
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Konu

Daini Mürtehin:

§atış Destek:

Müşteri
ilişkılerı:

Mevcut Tebliğ YeniTebliğ


