Sigorta acenteleri faaliyete geçebilmek için değişiklikleri ile birlikte 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri
(Düzenleme ve Denetim) Yasasının 58’inci maddesine göre lisans almak zorundadırlar.
“Kooperatif Şirketler Yasası altında kayıtlı Limited Şirketlerden ” Sigorta Acentelerden Talep
Edilecek Evraklar
(Değişiklikleri ile birlikte 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası ve AE 438
sayılı 12 Ağustos 2011 tarihli Sigorta Acenteleri Tüzüğü’ne göre)

Sıra No Yasa /Tüzük
Madde No
1.
2.

58(2)(A)
58(2)(D)

3.
58(2)(A)
4(2)(A)
58(2)(B)
4(2)(B),9

a.
b.
c.

İstenecek Belge
Sigorta Acentesi olarak faaliyet gösterme talebine ilişkin yetkili kişi
imzalı ve mühürlü dilekçe
Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden onaylı Şirket Ana Sözleşme ve
Tüzüğü. (Ana sözleşmesinde şirket merkezinin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde de olması ve şirketin sigorta acenteliği
yapabileceğine dair kural olması şarttır.)
Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden alınmış bir set Şirket Onay
belgesi
Kooperatif Limited Şirket Kuruluş Onay belgesi
Adres Onay Belgesi
Sermaye Onay Belgesi
(asgari ödenmiş sermaye 50,000.TL)

d.

Hissedarlar Onay Belgesi

e.

Direktörler Kurulu Onay Belgesi
4.

58(2)(C)

Vergi Güvenlik Belgesi (Kooperatif Şirket ve direktörleri için, KKTC
Vergi Dairesi’nden alınan Vergi Borcunun olmadığına ilişkin belge)

5.

58(2)(C)

Kooperatif Şirketi direktörleri için, Sabıka Kayıt Belgesi

6.

58(2)(C)

Kooperatif Şirket ve direktörleri için, KKTC Sosyal Sigortalar
Dairesi’nden alınan Borcu olmadığına ilişkin belge,

7.

58(2)(C)

Kooperatif
Şirket ve direktörleri için, KKTC İhtiyat Sandığı
Dairesi’nden alınan Borcu olmadığına ilişkin belge,

8.
58(2)(Ç)
a.
b.
c.

58(2)(Ç)
9.

58(2)(F)

Kooperatif Şirketinin yeterli fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan
kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip ofisi olduğunu
gösteren
Elektrik, su, telefon , kira sözleşmesi, belediyeden alınacak işyeri
izin belgesi gibi belgeler veya ofisin fotoğrafları
Ofisin donanımı ile ilgili yazılı bilgi (bilgisayar, internet, çalışan sayısı
gibi)
Kooperatif Şirkette sigorta acenteliği ile ilgili işlerde çalışacak
kişilerin listesi ve kimliklerinin fotokopileri
Mesleki sorumluluk sigortası; beher tazminat talebi için teminatı en
az 20.000 TL (Yirmi bin Türk Lirası) ve bir yıl boyunca tüm tazminat
talepleri için teminatı en az 200.000 TL (İki Yüz bin Türk Lirası)
olmak üzere yaptırmış olduğunu gösteren belge.
Mesleki
sorumluluk sigortası, sigorta acentesinin çalışmış olduğu sigorta
şirketlerinden yaptırılamaz.

Gelen
Evrak

10.
a.
b.
c.
ç.
d.
e.

4(5)

11.
a.
b.
c.
ç.
d.
e.

19(1)

12.

a.

58(3)(A)

b.

13. 58(3)(C)

14. 62
5(2)

Kooperatif Şirket yetkililerinden, şirketi, sigorta işlemleri
bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar için;
Kimlik kartı fotokopisi
İkamet belgesi
En az lise ve dengi okuldan mezun olduğunu gösteren belge
Vergi Güvenlik Belgesi
Sabıka Kayıt Belgesi
Teknik Personel Belgesi (KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliğinden alınacak)
Acentenin pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini yapan
personeli için;
Kimlik kartı fotokopisi
İkamet belgesi
En az lise ve dengi okuldan mezun olduğunu gösteren belge
Vergi Güvenlik Belgesi
Sabıka Kayıt Belgesi
Teknik Personel Belgesi (KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliğinden alınacak)
Sigorta acenteliği yapacak Kooperatif Şirketinin, çalışmış olduğu her
bir sigorta şirketi lehine 10.000.-TL (On Bin Türk Lirası)’dan az
olmamak koşuluyla yapmış olduğu teminatı gösteren belge;
KKTC Bankalar Yasası altında kurulmuş banka nezdinde acenteliğinin
yapıldığı şirket adına yapılmış nakit blokeyi gösteren belge veya
KKTC Bankalar Yasası altında kurulmuş bankadan alınacak
acenteliğinin yapıldığı şirket adına düzenlenmiş “Banka Teminat
Mektubu”
Sigorta acenteliği yapacak Kooperatif Şirketin, çalışmış olduğu her
bir sigorta şirketi ile yapmış olduğu acentelik sözleşmesinin bir
örneği.
Sigorta acenteliği yapacak Kooperatif Şirket yöneticilerinin Tüzük
ekinde yer alan Taahhütnameyi (EKI) imzalaması .

Yukarıda yer alan belgeler hazırlandıktan sonra;
 Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne dilekçe ile başvurulur.
 Başvurulara müracaat tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün sonuna kadar yanıt verilir.
 Müracaat eden Kooperatif Şirketler mevzuatta yer alan koşulları taşıması ve acentelik
faaliyetlerini sürdüreceği işyerinin uygun bulunması durumunda Sigorta Yöneticisi
tarafından ön izin verilir.
 Ön izin belgesi alan Kooperatif Şirketler, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine
kaydedilmek için, ön izin belgesi ile Birliğe müracaat ederler.
 KKTC Gelir ve Vergi Dairesi Gelirler Veznesine ön izin alınan acente adına acentelik lisans
ücreti yatırılarak Dekont alınır.
 Birlikten alınan “Kayıt Belgesi” ve KKTC Gelir ve Vergi Dairesinden alınan “Dekontun”
Daire’ye sunulması durumunda Lisans Belgesi verilir.

