Basın Bülteni
Euler Hermes ve Finansbank, alacak sigortasında işbirliğine imza attı
ISTANBUL – XX Ocak 2014 – Finansbank, KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık müşterilerine
ticari alacak sigortası çözümleri sunması için Euler Hermes Türkiye ile bir işbirliği anlaşması
imzaladı.
Finansbank’ın satışlarını çek karşılığı ve açık hesap yapan yerli ve yabancı KOBİ, Ticari ve
Kurumsal Bankacılık müşterileri, anlaşma kapsamında sektörünün öncüsü Euler Hermes’in
güvenli ticaret için sunduğu çözümlere erişim hakkına sahip olacak. Dünyanın lider alacak
sigortası kuruluşu Euler Hermes, vadeli satışlardan doğan alacakların ödeme aczine karşı
korunmasına yönelik çözümler sunacak. Dünyada 40 milyondan fazla şirketin yer aldığı
veritabanı yardımıyla, sigortalılarına derinlemesine kredi analizi sunan Euler Hermes,
müşterilerinin hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan pazarlarda iş yaptığı firmaların risk
seviyelerini takip ediyor ve temerrüde düşmelerine karşı koruma sağlıyor.
Euler Hermes Türkiye ve Finansbank işbirliğinin güvenilir ve sürdürülebilir büyüme yakalamak
isteyen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Euler Hermes Türkiye Genel
Müdürü Özlem Özüner anlaşmayı değerlendirdi: “Avrupa ve Orta Doğu arasında köprü
rolünü üstlenen Türkiye pazarında, ticari alacak sigortası için olan talep her gün artıyor. 2014
yılında küresel ekonominin bir miktar toparlanacağını öngörmemize rağmen, şirketler
faaliyetlerini güvence altına almak istiyor ve alacak sigortası risklere karşı şirketin alacaklarını
koruyor. Finansbank gibi köklü bir finans kuruluşu ile bu işbirliğine imza atmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bu işbirliği sayesinde küresel liderliğimiz ve güçlü yerel uzmanlığımızın getirdiği
faydaları sunarak Finansbank’ın müşterilerinin ticari alacaklarını olası risklere karşı koruyacak,
işlerini daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde büyütmelerini sağlayacağız.”
Finansbank Kobi ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber ise
“Finansbank olarak daima müşterilerimize klasik bankacılık hizmetlerinden fazlasını sunabilme
ve Türkiye’nin Finansçısı olma hedefiyle çalışıyoruz. Bankamızın hizmet anlayışı da bu
düşünceyle şekilleniyor. Aynı anlayışla Finansal Sigorta Ürünlerini de ödeme garantisi
sağlaması, alacakların kalitesinin artırılması ve problemli alacak oranının azaltılması
açısından her fırsatta müşterilerimize öneriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde ürüne ihtiyacın
artacağı beklentimize paralel olarak yeni yatırımlar yapıyoruz. Bunun için bankamızda uzman
bir birim oluşturduk. Sadece bu konuda uzman sigorta şirketleri ve müşteri temsilcileri
aracılığıyla daha fazla müşteriye ulaşmayı planlıyoruz. Müşterilerimize yurtiçi alacaklarının
yanında, yurtdışı alacaklarını da sigortalayabilmeleri için ayrı ayrı poliçeler sunabilmenin
mümkün olduğunu belirtiyoruz. Finansbank olarak öncelikle müşterilerimizi ürün hakkında
daha fazla bilinçlendirmeyi görev edindik. Sistemi destekleyici sorumluluğumuzu yerine
getiriyoruz. Euler Hermes Türkiye, müşterilerimize bu hizmeti sunabileceğimiz önemli iş
ortaklarımızdan biri, onların yüksek enerjisinden ve katma değerinden yararlanmak istiyoruz”
dedi.

Euler Hermes Hakkında
Euler Hermes kredi sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra teminat, garanti ve tahsilat
alanlarında da sektörün lider şirketleri arasındadır. 50’den fazla ülkedeki 6,000’in üzerinde
çalışanı ile Euler Hermes, şirketler arası ticari alacakların yönetimi için bir hizmetler bütünü
sunmaktadır ve 2012 yılında 2,4 milyar Avro konsolide ciro açıklamıştır.
Euler Hermes, dünya çapında 40 milyon işletmenin mali durumunun analiz edildiği bir kredi
istihbarat ağı geliştirmiştir. 2012 Aralık sonu verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı
ticari işlem hacmi toplam 770 milyar Euro değerindedir.
Allianz Grup üyesi Euler Hermes, Paris Euronext borsasında işlem görmektedir. Grup ve temel
kredi sigortası iştirakleri Standard & Poor’s tarafından AA- notuna layık görülmüştür.
Daha fazla bilgi için www.eulerhermes.com ve Twitter @eulerhermes adreslerini ziyaret
edebilirsiniz.
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Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut görüş ve
varsayımlarına dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler içerdiğinden bu durum, gerçek sonuçların,
performansın veya olayların, bu ifadelerde belirtilen veya ima edilenden farklı olmasına yol açabilir. Metin içeriği gereği ileriye yönelik ifadelerin
yanı sıra, “olabilir”, “olacaktır”, “olmalıdır”, “beklenmektedir”, “planlanmaktadır”, “amaçlanmaktadır”, “beklemektedir”, “inanmaktadır”, “tahmin
etmektedir”, “öngörmektedir” veya “devam etmektedir” gibi kelimeler ileriye yönelik ifadelere örnek teşkil etmektedir. Gerçek sonuçların,
performansın veya olayların, bu ifadelerde belirtilenden farklı olmasına yol açan sebepler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir: (i)
genel ekonomik koşullar özellikle de Allianz SE’nin temel iş kolundaki ve ana pazarlarındaki ekonomik koşullar, (ii) gelişmekte olan piyasalar da
dahil olmak üzere finans piyasalarının performansı, (iii) sigortalı zarar olaylarının ciddiyeti ve sıklığı, (iv) hastalık ve ölüm oranları ve trendleri, (v)
kalıcılık seviyeleri, (vi) kredi temerrütlerinin boyutu (vii) faiz oranları, (viii) Euro-Dolar paritesi de dahil olmak üzere döviz kurları, (ix) değişen rekabet
düzeyleri, (x) para yığılması ve Avrupa Para Birliği de dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, (xi) Merkez Bankalarının ve/veya
yabancı hükümetlerin politikalarındaki değişiklikler, (xii) şirket alımlarının etkileri ve ilgili birleşme konuları, (xiii) yeniden yapılanma önlemleri ve
(xiv) genel rekabet faktörleri (her durum için yerel, bölgesel, ulusal ve/veya global bazda). Bu faktörlerin çoğunun terörist faaliyetlerin sonucunda
meydana gelmesi veya kuvvetlenmesi daha muhtemeldir. Burada bahsi geçen konular zaman zaman Allianz SE’nin ABD Menkul Kıymetler ve
Borsalar Komisyonuna sunduğu dosyalarda açıklanan riskleri ve belirsizlikleri de içerebilir. Grup, burada yer alan geleceğe dair bilgilerin
güncellenmesi konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

