SİGORTA ACENTELERİ FİZİKİ ŞARTLAR TETKİK RAPORU HAKKINDA DUYURU
Mersin ilinde (Tarsus ilçesi hariç) faaliyet gösteren ve levhaya kayıtlı sigorta acentelerinden “Asgari Fiziki Şartlara Uygunluk
Evraklarını” teslim etmemiş olan acenteler ile ilk defa sigorta acenteliği yapacak olanların, Oda tetkik raporu başvuruları
Odamızca alınmaktadır.
Sigorta Acentelerince, “Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Asgari Fiziki Şartlar”
kapsamında hâlihazırda ilgili Odalara evrak (işyeri açma çalışma ruhsatı, fatura v.b) ve taahhütname teslim edilmesi
uygulamasına 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren son verilmiştir.
Bu tarihten sonra; bir Sigorta Acentesinin asgari fiziki şartları taşıması hususu ancak ve ancak tetkik raporu hazırlama
konusunda TOBB tarafından yetkilendirilmiş olan Odalarca gerçekleştirilecek tetkik işlemi soncunda tespit edilecektir.
Bu kapsamda; Odamız söz konusu tetkik işlemi için TOBB tarafından yetkilendirilmiş olup, asgari fiziki şartlara uygunluk
evraklarını, Odamıza teslim etmemiş olan acenteler ile ilk defa sigortacılık işi ile ilgili iştigal edecek olan acentelerin, aşağıdaki
dilekçe örneği ve 40.-TL ücret ile Odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü’ne bir an önce başvurması gerekmektedir.
Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Asgari Fiziki Şartlar
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin;
-Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya
elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,
-Kullandığı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarından en az ikisinin sigorta
acentesi adına kayıtlı bulunması,
-En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,
-İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.
ÖNEMLE DUYURULUR.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
GENEL SEKRETERLİĞİ’NE
Sigortacılık işi ile ilgili iştigal edebilmem için, işyerimin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun
27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
tarafından alınan karar uyarınca, taşıması gereken asgari fiziksel şartlara;
-

Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir
girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu
mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,

-

Kullandığı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya internet bağlantı hizmetine ilişkin
faturalarından en az ikisinin sigorta acentesi adına kayıtlı bulunması,

-

En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,

-

İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması,

uygun olduğunun tarafınızca yapılacak incelemede tespit edilerek “Asgari Fiziki Şartlar
Tetkik Raporu”nun düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.
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