Tayvan Exim Bank’ın (Relending Facility) Kredi Transfer Programı
Relending Facility (Kredi Transfer Programı) , yabancı işadamlarının Tayvan'dan, başta
makine ve benzeri olmak üzere imal edilen malları satın almalarını kolaylaştırmayı amaçlayan
bir programdır. Bankamızdan bankalara düzenlemesiyle, Tayvan’ın İthalat-İhracat Bankası
(Exim Bank), müşterilerinin Tayvan'dan ithalatını finanse etmelerine destek amaçlı,
yurtdışındaki Finansal kurumlara (Dağıtıcı Bankalara) bir kredi limiti sunar. Yabancı
ithalatçılar, Tayvan ihracatçıları tarafından satılan ürünleri satın almak için kullanılan krediler
için referans bankalarına başvurmaktadır. Ardından, Referans bankalar, ithalatçılara yapılan
krediler karşısında Eximbank'dan borç indirimleri yapabilirler. Relending Facility (Kredi
Transfer Programı) yapısı dahilinde, Eximbank, Relending bankaların (Referans Bankaların)
kredi riskini üstlenirken, Relending bankalar ithalatçıların kredi risklerini üstlenmektedir.
Dalgalı faiz oranları Relending Facility (Kredi Transfer Programı) altındaki uygun işlemlere
uygulanır. Kredi Transfer Programı anlaşmasını kurmak isteyen finansal kuruluşlar,
Eximbank'a son üç yılın yıllık raporlarıyla birlikte bir başvuru mektubu gönderebilirler.
Kredi Transfer Programının temel özellikleri aşağıda belirtilmektedir.
Kapsanan Mallar:
Tayvan ihracatçılarından satın alınan ekipman, parçalar, hammaddeler ve diğer ürünler.
Döviz Cinsi:
ABD Doları
Finansman Yüzdesi ve Tutarı: (Eximbank'ın yazılı onayına göre kaldırılabilir)
Her bir işlem için, finansman miktarı 2.000.000 ABD Doları'nı aşmıyor ise finansmanın
yüzdesi brüt satın alma fiyatının% 85'ine kadardır.
Ticarette Kredinin Vadesi:
1. Tüketim Malları: bir yıla kadar.
2. Tüketim Malları harici ürünler: beş yıla kadar.
Faiz Oranı:
ABD doları için geçerli altı (6) aylık Londra Bankalar arası Sunulan Oranlar (LIBOR)
temeline artı bir marj.
Geri Ö deme:
Anaparanın ilk ödemesi, Eximbank'ın ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 12 ay sonra il
ödemesi yapılmak üzere aylık eşit taksitlerle geri ödenmesine karar verilmiştir. Kredinin
vadesi bir yıldan kısa olduğunda, borçlanan finans kuruluşu vade tarihinde tamamen (tek
seferde) ödeme yapar.

Erken ödeme:
Kredinin erken ödenmesi herhangi bir ceza olmadan kabul edilebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir banka, Relending Facility (Kredi Transfer Programı) kapsamında Eximbank ile
çalışabilmek için ne yapmalıdır?
1- Kredi hattına başvurma
Eximbank ile bir kredi hattı kurmanın iki yolu vardır. Eximbank, tercih ettiği tanınmış
bir finansal kuruma bir kredi limiti sunmada insiyatif kullanabilir, ya da yurtdışındaki
bir banka, yıllık denetim raporlarının İngilizcesini göndererek Kredi Transfer
ortaklığını talep edebilir.
2- Müşterilere program tanıtımın yapılması
Kredi Transfer işini etkinleştirmek için bir tanıtım kampanyası yapılması önerilir. Bu
Exim Bank'tan paranın transfer edilmesine etki etmek ve ticaret anlaşmalarının
sonuçlanmasına yardımcı olmak içindir.
3- Geri ödeme yapmak
Bir yıldan kısa süreli krediler (içeren) için, Referans Banka vade tarihinde tek seferde
öder. Daha uzun vadeli krediler için, geri ödeme Eximbank'ın ödeme tarihinden
itibaren on iki ay sonra yaklaşık eşit taksitler halinde yarıyılda yapılır. Bununla birlikte,
ilk taksitin ödeme tarihi, Exim Bank'ın ödeme yaptığı tarihten on iki ay sonrasına
tanımlanmış ödeme tarihi olacaktır. Eximbank tarafından tanımlanan zamanlanmış
Ödeme Tarihleri, işleri kolaylaştırmak için 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos veya 15
Kasım olarak belirlenmiştir.
Örneğin:
Exim Bank tarafından ödemesi 15 Ocak 2015 de gerçekleşen ve vadesi 3 yıl olan krediye
yönelik, Referans Banka anaparayı 15 Şubat 2016/15 Ağustos 2016, 15 Şubat 2017, 15
Ağustos 2017 , 15 Ocak 2018 tarihlerinde, faiz ödemelerini ise 15 Ağustos 2015, 15 Şubat
2016, 15 Ağustos 2016, 15 Şubat 2017, 15 Ağustos 2017 ,15 Ocak 2018 tarihlerinde yapar.
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