
Alternatif Bank 
e-teminat mektubu ile
ticaretiniz teminat 
altında.
Alternatif Bank’ın sunduğu e-teminat mektubu sayesinde ticari işlemleriniz
güvende. Siz de e-teminat mektubu ile zaman tasarrufu yapabilir, operasyonel
hata riskini ortadan kaldırabilir, sahtecilik gibi durumlara karşı işinizi güvence
altına alabilirsiniz.

Muhatap ve Lehtar elektronik teminat mektubu verilmesi konusunda anlaşır.

Lehtar, Bankamıza elektronik teminat mektubu talebini iletir.

Banka, mektubu Muhatap’a hitaben sistem üzerinde düzenler ve sistem
üzerinden Muhatap’a iletir.

ETMP: KKB Findeks Sahipliğindeki Elektronik Teminat Mektubu Platformu
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Bilinmesi Gerekenler 
•  Muhatap, Kredi Kayıt Bürosu’nun platformu ETMP ve KKB Findeks üyesi olmalıdır.
•  Lehtar, KKB Findeks üyesi olmalıdır.
•  Reel sektöre hitaben düzenlenen mektuplar Banka tarafında düzenlendiği anda
 geçerlilik kazanır ve Muhatap’ın onayına gerek bulunmamaktadır.
•  Elektronik Teminat Mektubu verilişinden iadesine kadar olan tüm işlemler kağıt
 ortamındaki adımlara benzer şekilde devam eder, sadece tüm işlemler güvenli
 bir şekilde dijital ortamda gerçekleşir.

Platformda Yapılabilecek İşlemler Hakkında Bilgiler
1) Tazmin

2) İade/İbra

Mektubun tazminini gerektiren bir durum oluşursa Muhatap e-teminat mektubu
tutarının tamamının ya da bir kısmının ödenmesi için tazmin talebinde bulunabilir.
Platform üzerinden tazmin talebi başlatır. Talep Banka’ya ulaştığında işleme alınır.

•  Muhatap kendisine hitaben düzenlenen mektupla ilgili olarak e-posta ile sistem
 tarafından bilgilendirilir.
•  Muhatap Findeks internet şubesi üzerinden kendisine hitaben düzenlenmiş
 mektubu görüntüler.
•  Lehtar da Findeks internet şubesi üzerinden lehtarı olduğu mektubu izleyebilir.

Muhatap, platform üzerinden kısmi olarak ya da tamamını içerecek şekilde iade/ibra
işlemi başlatır. Vadeli olarak düzenlenmiş bir mektup ise vade sonu geldiğinde
Banka’nın ödeme sorumluluğu sona erer.

3) Vade Güncelleme
Muhatap vade güncelleme talebini Banka’ya platform üzerinden iletir. Banka uygun
bulması halinde vade güncelleme talebini kabul eder. Yeni vade sonuna kadar
mektubun geçerliliği devam eder.

4) Vade Sonu
Vade sonuna kadar herhangi bir talep gerçekleşmemişse vade günü mesai sonunda
Banka tarafından risk çıkışı gerçekleştirilerek mektup pasif hale dönüştürülür.
Mektupla ilgili Banka ve Lehtar’ın yükümlülüğü kalmaz.

5) Akıbet Sorgulama
Bankalar muhataba elektronik teminat mektubunun durumu ile ilgili olarak Muhatap
tarafında riskin devam edip etmediğine dair akıbet sorgusu gerçekleştirebilir ve
5 iş günü içerisinde Muhatap’tan geri dönüş gerçekleşir.

Mesai saati uygulamasına dikkat edilmelidir. Platformda yapılabilecek işlemlere ilişkin bilinmesi
gereken mesai saatleri uygulaması işlem türüne göre,
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Elektronik Teminat Mektubu Platformu'nda;

 Bankaya yazılı olarak talep iletilir. Vade güncelleme talebi Banka tarafından kabul edilmediği durumda Muhatap
tazmin işlemini başlatmak isterse mesai saatleri uygulaması tazmin işlemleri için de geçerli olacağından
Muhatap tarafında işlemlerin makul bir sürede başlatılması önemlidir. 
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