
 Alacak ve Tahsilat Sigortası 



Canan Evren Sigorta 

1998 yılında hizmete başlayan Canan Evren Sigorta Danışmanlık Şirketi bugün her yıl artan üretimi, personel sayısı ve ‘bilinçli 

sigortalılık’ anlayışına yenilikleri ile sektöründe önemli ve saygın bir yere sahiptir. Çalışanlarına uyguladığı sürekli eğitim 

programıyla; motivasyon, yeni ürün bilgileri ve uluslararası sigorta uygulamalarıyla birlikte ayrıca bir okul olma misyonunu da 

üstlenmiştir. 

 

Şirket çalışanlarının da şirket sahibi gibi çalışmasıyla; kişisel özgüvenin artması ve yaratıcılığı motive ederken, insana sadece 

‘insan olduğu için’ değer veren anlayış sayesinde oluşan ekip ruhu ile bir çok özel sigorta projesine birlikte imza atılmıştır. 

 

Alınan sayısız ulusal ödüllerin yanında 2005 yılında Çin-Pekin’de, 2006 yılında ise Yunanistan-Atina’da binlerce katılımcı 

arasından almayı başardığı 2 adet uluslararası proje ödülünün de sahibidir. 

 

Şirketimiz sektördeki bir çok yenilikte hep öncü olmakla birlikte özellikle finansal sigortalarda ipi göğüslemiştir. Sorumluluk 

sigortaları ve alacak sigortası bunların en önemlileridir. Özellikle alacak sigortasını Türkiye sektörüne ilk tanıtan bir kaç acenteden 

biridir. Bu konudaki gerek tecrübesi gerekse de seçkin müşteri portföyü ile sektörün liderlerindendir. 



 
Alacak Sigortası 

Alacak sigortası, sigortalının alacaklarını ödenmeme riskine karşı korur. Böylece ödenmeme riski sigorta şirketine geçer. Alıcı 

firmanın iflası, temerrüt, politik riskler gibi gerekçelerle tahsilat yapılamadığı durumlarda alacak sigortası devreye girer.  

 

Alacak sigortası; 

§  Açık hesap satışlarda (yurtiçi / yurtdışı) alıcı riskine karşı koruma sağlayan 

§  Nakit akışını güvence altına alarak katastrofik zararların (ör: iflas) önlenmesine yardımcı olan 

§  Yeni pazarlar ve yeni satış imkanı yaratan 

§  Aktif kalitesini koruyarak finansal kuruluşlar nezdinde güvenilirlik sağlayan bir sigorta türüdür. 
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Nakit Akışı 

Sigortalı 
(Satıcı) 

Alıcı 

Ödenmeyen  
Faturalar 

Kur Riski 

Politik  
Riskler 

İflas 

Gelişmiş Tahsilat 
Yönetimi 

Alacak Sigortasının Faydaları 
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Alacak Sigortasının Faydaları 
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§  %4 kar marjı ile satış yapılıyor ise tahsil edilemeyen bir alacağı telafi etmek için, tahsil edilemeyen tutarın 25 katı  

tutarında yeni satış yapılması zorunluluğu doğacaktır. Bu da yeni müşteriler ve yeni tahsilat riskleri demektir. Alacak 

Sigortası ile bu riskler en aza indirilir. 

Ø  50.000 TL ’lik tahsil edilemeyecek alacak için, 

    1.250.000 TL yeni satış yapmak gerekmektedir. 

Ø  250.000 TL ’lik tahsil edilemeyecek alacak için,  

     6.250.000 TL yeni satış yapmak gerekmektedir. 

Yurtiçi Poliçe 

İFLAS TEMERRÜT POLİTİK RİSK 

İhracat Sigortası 

§  Alacak Sigortası ile yurt içi satışlarda iflas ve temerrüt, yurt dışı satışlarda ise iflas ve temerrüt yanısıra politik 

risklere karşı da koruma sağlanır.  
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§   Alacak Sigortası, alacaklarınızı %90‘a kadar teminat altına alır. Böylece riskinizi azaltarak 

güvenli bir şekilde ticaret yapmanıza olanak sağlar. 

§  Alacak sigortası poliçeniz bir güvenlik ağı olarak çalışır ve bu sayede şirketinizi temerrüte 

düşen alıcılara karşı korur.  

§   Alacak Sigortası, proaktif bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olur; şirketinizin kredi 

kararlarında doğru riski seçmenize öncülük eder.  

§  Müşterilerinizin sigortalanamaz olduğu durumlarda veya daha evvel verilmiş teminatın geri 

çekilmesi halinde, Alacak Sigortası erken uyarı işlevi görerek sizleri potansiyel risklere karşı 

korur.  

§  Alacak sigortası yapılan durumlarda, bankalar fonlama taleplerinize daha istekli bakarak 

daha iyi koşullarda kredi sağlayabilir. 

§  Potansiyel müşterilerinizin finansal durumu hakkında bilgi alma imkanınız olur. 

§  Nakit akışınızdaki volatilite önlenir. 

§  Bilançonuzdaki tahsil edilemeyen alacaklar için ayırmanız gereken  

    karşılıklar azalarak, şirketinizin uzun vadeli değeri artar. 

§  İnternet ve bilgisayar tabanlı veri alma ve kredi limiti kararı oluşturma  

    imkanı sayesinde hızlı karar almanızı mümkün kılar. 

§  Ödeyeceğiniz prim tutarı, muhtemel bir hasara kıyasla çok daha düşüktür 

    ve bu primleri gider konusu yapma imkanınız vardır. 

 

 
 

Neden Alacak Sigortası Yaptırmalısınız? 



Alacak Sigortası  
Tarafları 

Alacak Sigortası 
Sözleşmesi 

Ödenmeme Riskini 
Kapsar 

Sigortalı Adına Risk 
Değerleme Yapılır ve  

Kredi Limitleri Onaylanır 

Anlaşma 
Kapsamında  

Ürün ve Hizmet 
Teslim Edilir 

Sigortalı 
Şirket 
(Satıcı) 

Sigortalının 
Müşterisi 

(Alıcı = ‘Risk’) 

Alacak Sigortasının İşleyişi 
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 Risk Analizi Prosedürü 

 Risk Analizi 

Enformasyon 
Şirketleri 

Bankalar Finansal 
Analiz 

Ödeme 
Davranışları 

Alıcı Bazında 
Analiz 

Ülke  
Analizi 

Sektör 
Analizi 

Ortaklar, 
Yöneticiler 

Sigortalı 
(Alacak Sigortası  

Müşterisi) 
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Yükleme ve 
faturalama 

Fatura vadesi = 
Bekleme süresinin 
başlangıcı 

Maksimum uzatılan 
vadenin sonu 

Maksimum Ödeme Vadesi 
 (Fatura vadesi, maksimum ödeme 

 vadesini  geçemez) 
 

Örnek: 60 gün 

Maksimum uzatılan vade 
(Bu süre zarfında alacağın  

ödenmesi gerekir) 
 

60 gün  

 
Ödemenin olmadığına  
dair ihbar  
(maksimum uzatılan 
vadenin sonundan başlayarak) 
ve  30 gün içerisinde  
borç tahsilatına başlanması 
 
 

Bekleme süresinin sona 
ermesi =  

Zararın gerçekleştiği tarih =  

Zararın ihbarı 

Zararın ödenmesi  
ve takibi  

(30 gün içerisinde) 

Bekleme Süresi 
(150 gün) 

İhbar süresi içerisinde alacak ödenmediği 
sürece, Maksimum uzatılan vadenin 
sonundan sonraki yüklemeler ve hizmetler  
için teminat durmaktadır. 

Poliçenin İşleyişi (Temerrüt) 
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Sonuç olarak Alacak Sigortası... 

Finansal riskin  
azaltılmasına 
yardımcı olur 

Alacak yönetimi 
politikalarını  

destekler 
Satışları artırmanızı  

sağlar 
Nakit akışını  

düzenler 

Politik ve ticari  
risklere karşı 
korunma sağlar. 
 
Sorunlu  kredilere 
karşılık ayrılan 
provizyonları azaltır. 
 
Katastrofik risklere 
karşı korur. 

Hasar ödemeleri 
alacak tahsil 
sürecini hızlandırır. 
 
Finansal kaynak 
yaratmaya 
yardımcı olur. 
 
Faktoring, fatura 
finansmanı, teminat 
konusunda 
iyileştirme sağlar. 

Müşteri hakkında  
istihbarat olanağı 
tanır. 
 
Mali kontrol sağlar. 
 
Konusunda uzman 
olarak, ikinci bir görüş 
imkanı verir. 
 
Sorunlu kredi 
tutarının azaltır. 

Alıcılara daha çekici 
koşullar sunar, 
teminatsız çalışma 
imkanı yaratır. 
 
Potansiyel 
müşterilerin finansal 
güçlülüğü hakkında  
bilgi almak 
mümkündür. 
 
Yeni müşterilere ve 
pazarlara girilmesini 
sağlar. 
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 Sizin riskiniz, 

İletişim  
Cumhuriyet bulv. No:90 Kat4/402 

Ataman Erman İş Merkezi 

Pasaport – İzmir 

Tel: 232 483 87 74  

cananevren@cananevrensigorta.com.tr 

ibrahimevren@cananevrensigorta.com.tr 

www. cananevrensigorta.com.tr 

 

 

Bizim işimiz. 


