TL REESKONT KREDİSİ BİLGİ NOTU
KİMLER FAYDALANABİLİR?
İmalatçılar, ihracatçı ve imalatçılar, imalatçılar (nihai üretici), yurt dışı müteahhitlik firmaları,
uluslararası fuarcılık yapan firmalar, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden diğer firmalar, yurt
dışı müteahhitlik firmaları ve uluslararası fuarcılık alanında faaliyet gösteren firmalar faydalanabilir.

FİNANSE EDİLEBİLECEK HARCAMALAR NELERDİR?
-

Çalışanlara ücret ödemeleri;
Tedarikçilere olan borçlara ve ticari borçlara ilişkin firmalara yapılan ödemeler;
Kira ödemeleri;
Yurt içi mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler;
Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler;
Bankalara olan kredi borcu ödemeleri ve vergi borçları finanse edilmeyecektir.

KREDİ KULLANDIRIMI NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?
Firma başvurusuna istinaden kullandırılan kredi tutarı firma adına Bankası nezdinde açılacak hesap
bloke edilecek ve yukarıda belirtilen harcama alanlarından birine ilişkin olarak Eximbank’a ibraz
edilecek belgeye istinaden ve işbu belgede belirtilen tutar kadar serbest bırakılarak firma hesaplarına
geçilecektir. İbraz edilen belgelerin kontrolü ilk olarak şubede yapılacak, belgeler sistem üzerinden
operasyon birimlerine iletilecek ve operasyon birimlerince gerekli kontroller yapılacaktır. Bloke
hesapta bekleyen tutar için herhangi bir faiz iadesi yapılmayacaktır.

HANGİ TEMİNATLAR KABUL EDİLİR?
Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu (DKTM), Avalli Bono veya KGF PGS teminatı kullandırım
yapılabilir.

SENET VE TEMİNATLAR DÖVİZ CİNSİ NE OLMALIDIR?
Senet ve teminatlar TL döviz cinsinden düzenlenmelidir.

VADE, FAİZ VE EK TEMİNAT ORANLARI NEDİR?
DKTM ve Avalli Bono teminatı ile kullandırılacak kredilerde faiz oranı yıllık %9,00
KGF PGS kapsamında kullandırılacak kredilerde faiz oranı yıllık %9,75 olarak belirlenmiştir.
Kredi yalnızca 360 gün vadeli olarak kullandırılacaktır.

Ayrıca krediye ilişkin ihracat taahhüdünün ve istihdam şartının yerine getirilmemesi risklerine karşı
kredi turarının %14,50’si oranında nakit blokaj, avalli bono veya teminat mektubu alınması
gerekmektedir.

FİRMA LİMİTİ NE KADARDIR?
Kobi firmalar için 25 milyon TL, Kobi dışı firmalar için 50 milyon TL’dir.

İHRACAT TAAHHÜT CEZASI NE KADARDIR?
İhracat taahhüdün gerçekleştirilmeyen kısmına krediye uygun faiz oranına 300 baz puan ilave edilerek
hesaplanacak faiz oranı üzerinden yaptırım uygulanır.

İSTİHDAM TAAHHÜDÜ NEDİR VE CEZASI NE KADARDIR?
Firmalarca kredi kullandırım tarihi itibari ile kredi vadesi süresince her ay sonuna kadar istihdam edilen
kişi sayısının 1 Mart 2020 tarihinde istihdam edilen kişi sayısına eşit veya bu sayının üzerinde olması
gerekir. 1 Mart 2020 tarihindeki çalışan sayısı diğer başvuru evrakları ile birlikte EVAS’a yüklenerek
TCMB’ye iletilir. Firmalarca istihdam edilen kişi sayılar, SGK kayıtları kullanılarak her ay Bankamıza
teşvik edilir.
İstihdamın muhafaza edilmesi veya arttırılması şartının gerçekleştirilmemesi halinde kredi tutarına
yıllık yüzde 1,5 faiz oranı üzerinden kredinin kullandırıldığı tarihten kredinin geri ödendiği tarihe kadar
geçen süre için yaptırım uygulanır.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?
Kullandırım esasında firmalardan TL Reeskont Kredisi Taahhütnamesi alınacaktır.
İhracat taahhüdünün kredi vadesinden önce kapatılması durumunda taahhüt teminatı iade edilirken
istihdam taahhüdü için alınan %1,50’lik kısım iade edilmeyecektir.

