EXİMBANK

Türk Eximbank’ın resmi web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası
ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt
dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve
güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım
malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda KOBİ’lere
sağladığı kredilere ulaşmak için lütfen ilgili linkleri tıklayınız.

1. Krediler

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet
gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile
desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini
artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını
indirime tabi tutmaktadır.

Kısa Vadeli İhracat Kredileri

Kısa vadeli ihracat kredilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri
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Avrupa Yatırım Bankası kredisi için tıklayınız.

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi

Özellikli İhracat Kredisi

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Turizm Kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (UNPK)

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü KREDİSİ

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Faiz Oranları
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Faiz oranlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2. Ülke Kredi ve Garanti

Türk Eximbank, Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arz eden
ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, bu ülkelerde
Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı
çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Daha Detaylı bilgi erişimi için lütfen tıklayınız.

3. İhracat Kredi Sigortası

Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı
firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına
alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak
haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli
alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda ıskonto
ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman
imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır.

Türk Eximbank bünyesinde hâlihazırda uygulanmakta olan Sigorta Programları’na ulaşmak
için lütfen ilgili linklere tıklayınız.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredisi Sigortası Programları

Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası

3/4

EXİMBANK

4. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri

Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
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