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Köşk'ten Sigortacılık Kanunu'na onay
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Sigortacılık Kanunu'nu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
Kanuna göre, sigorta acenteleriyle hiçbir hukuki bağı bulunmayanlar, sigorta hakkında bilgi
veremeyecek, poliçe hazırlayamayacak.
Böylece bazı öğrenci, ev kadını veya emekliler, ek iş olarak vatandaşa sigorta hakkında bilgi
veremeyecek veya sigorta poliçesi hazırlayamayacak.
Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı
bulunan işler dışında başka iş yapamayacak.
Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri kurucularında,
müflis veya konkordato ilan etmemiş olma; bir sigorta veya reasürans şirketinin kurucusu
veya ortağı olmanın gerektirdiği mali güce ve itibara sahip olma gibi şartlar aranacak.
Kooperatif üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapılabilmesi için kooperatiflerin,
sermayelerini, Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek miktara yükseltmesi zorunlu olacak.
Hilenin tespiti için iç denetim
Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, tüm iş ve işlemlerinin, mevzuatlara uygunluğunun
sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve
önlenmesi için iç denetim sistemi kuracak.
Sigorta şirketleri, hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet
gösterebilecek. Bu gruplarda yer alan sigorta branşları, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı
tarafından belirlenecek.
Şirketin faaliyete geçebilmesi için gerekli olan sermaye miktarı, günün koşullarına göre
Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek; bu sermaye hiçbir zaman 5 milyon YTL'den az
olamayacak.
Kanunla, doğrudan yapılan hisse edinimlerinin yanı sıra dolaylı hisse edinimlerinin de izne
tabi olması hükmü getiriliyor.
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Değerli müşterimiz;
Sigortacılık sektörünün uzun süredir beklediği kanun, Cumhurbaşkanı’nın onay ile
yasalaşmış oldu.
Söz konusu kanunun, siz değerli müşterilerimize yansıyacak en önemli getirisinin;
sigorta piyasasında faaliyet gösteren, konusunda yeterli yetkinliğe sahip olmayan kişi
ve oluşumların müşterisini yanlış yönlendirmesinin önüne geçebilmek ve sigortacılık
dışında işler yapmasını önleyecek tedbirler almak olduğu anlaşılmaktadır.
Sigorta sektöründe profesyonelleşmeyi sağlamayı ve denetimlerin artırılarak
suiistimallerin önüne geçmeyi amaçlayan Sigortacılık Kanunu; sigorta sektöründe
faaliyet gösteren ve müşterisine kaliteli hizmeti hedefleyen bizleri son derece
memnun etmiştir.
Sigortacılık Kanununun hem sigorta sektöründeki işletmelere, hem de siz değerli
müşterilerimize fayda getirmesini temenni eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Lütfen Sigorta ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için, bölgenizden sorumlu Risk
Yönetim Danışmanı arkadaşımızı arayınız.
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