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Ümumi anlayışlar  
 
Әgәr qaydaların mәzmununda başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu Qaydalarda istifadә olunan termin 
vә ifadәlәr aşağıdakı mәnaları daşıyır: 
 
Sığortalı - sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan sığorta 
müqavilәsinin tәrәfi. 
 
Sığortaçı - sığorta fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün müvafiq lisenziyaya malik olan, sığorta 
müqavilәsindә nәzәrdә tutulan sığorta hadisәsi baş verdiyi halda qanunvericiliklә vә ya müqavilә ilә 
müәyyәn olunmuş qaydada sığorta ödәnişini vermәk öhdәliyi daşıyan sığorta müqavilәsinin tәrәfi olan 
yerli hüquqi şәxs; 
 
Faydalanan şәxslәr - sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq sığorta ödәnişini almaq hüququ olan şәxs; 
 
Aktuari - qanunvericiliyә uyğun olaraq iqtisadi-riyazi hesablamalar aparmaqla sığorta haqlarının 
hesablanmasının әsaslarını müәyyәn edәn, hәmçinin sığorta ehtiyatlarını hesablayan mütәxәssis;  
 
Sığorta hadisәsi - qanunvericiliyә vә ya sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin sığortalıya vә ya 
digәr faydalanan şәxslәrә ödәnilmәsi üçün әsas olan, sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt 
әrzindә baş verәn hadisә vә ya yaranan hal; 
 
Sığorta mәblәği – sığortalanmış risklәr üzrә sığortaçının öhdәliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilә ilә 
müәyyәnlәşdirilmiş mәblәğlә ifadә olunan son hәddi; 
 
Sığorta tәlәbi - sığorta hadisәsi baş verdikdә sığortalının vә ya faydalanan şәxsin sığortaçıya öz 
vәzifәlәrini qanunvericiliyә vә sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq icra etmәsi barәdә müraciәti;  
 
Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә, qanunvericiliyә, hәmçinin sığorta müqavilәsinә uyğun 
olaraq sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә kompensasiyası; 
 
Sığorta obyekti – sığortalının qanunazidd olmayan hәr hansı әmlak mәnafeyi;  
 
Sığorta predmeti – sığorta müqavilәsi üzrә sığortalanan әmlak mәnafelәrinin aid olduğu әmlak; 
 
Sığorta marağı - Sığorta marağı sığorta hadisәsinin baş verәcәyi tәqdirdә sığortalının maliyyә itkisinә 
mәruz qalması ehtimalı ilә şәrtlәnәn vә onun sığorta obyektini sığorta etdirmәk hüququnun әsaslandığı 
mәnafedir. 
 
Sığorta haqqı – risklәrin qәbul edilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә sığorta qanunvericiliyinә 
uyğun olaraq, sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödәmәli olduğu pul 
mәblәği; 
 
Sığorta riski vә ya risk - sığorta obyekti ilә bağlı itkilәrin vә ya zәrәrlәrin yaranmasına sәbәb olan 
hadisәnin baş vermәsi vә ya halın yaranması ehtimalı, hәmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzәrinә 
götürdüyü öhdәlik; 
 
Sığorta tarifi – sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına әsasәn müәyyәn edilәn faiz 
dәrәcәsi;  
 
Sığorta müqavilәsi - sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödәmәsi müqabilindә sığorta obyektinin mәruz 
qala bilәcәyi risklәrlә bağlı itkilәrin, dәyәn zәrәrin әvәzinin vә ya razılaşdırılan pul mәblәğinin müәyyәn 
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bir hadisәnin baş vermәsi әsasında ödәnilmәsinin sığortaçı tәrәfindәn öhdәlik kimi götürülmәsi şәrtlәrinin 
tәsbit edildiyi razılaşma; 
 
Sığorta şәhadәtnamәsi - sığorta müqavilәsinin bağlanması faktını tәsdiq edәn, sığortaçı tәrәfindәn 
sığortalıya verilәn sәnәd;  
 
Sığortanın müddәti – sığorta risklәrinin sığortalanmış hesab olunduğu müddәt; 
 
Azadolma mәblәği – Azadolma mәblәği, sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan itkilәrin vә ya dәyәn zәrәrin 
sığorta tәminatı ilә әhatә olunmayan vә sığortalının üzәrindә qalan hissәsidir. Azadolma mәblәği hәr bir 
halda sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq müәyyәn edilәn sığorta ödәnişi mәblәğinә tәtbiq olunur 
 
Әhәmiyyәtli hallar – Sığortaçının müqavilәdәn imtina etmәk vә ya onun şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi 
qәrarına tәsir göstәrә bilәn hallar әhәmiyyәtli sayılır; 
 
Sığortanın әrazisi – sığorta predmetinin sığortalanmış hesab olunduğu müәyyәn әrazi hüdudları. 
 
1. Sığortanın sinfi 
1.1. Bu Qaydalar әsasında hәyata keçirilәn sığorta sığorta obyektinә görә kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin 
sığortası sinifinә aiddir.  
 
2. Sığorta predmeti 
2.1. Bu Qaydalara әsasәn Sığortalının әmlak mәnafelәrinin aid olduğu kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri sığortanın 
predmeti hesab olunur. 
 
2.1.1. Aşağıdakılar sığorta predmeti hesab olunur: 
2.1.1.1. birillik vә çoxillik kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin mәhsulu, o cümlәdәn şitillәrdә, parniklәrdә 
vә istixanalarda olan mәhsullar; 
2.1.1.2. bağların, gilәmeyvә sahәlәrinin, üzümlüklәrin vә digәr çoxillik әkililәrin mәhsulu; 
2.1.1.3. çoxillik әkililәrin şitillәri  
 
2.1.2. Aşağıdakılar sığorta predmeti hesab edilmir: 
2.1.2.1. ot çalımı vә otlaqların mәhsulu; 
2.1.2.2. bu il mәhsul vermәyәn bu ilki әkinin çoxillik otu; 
2.1.2.3. meşә, dekorativ әkililәr vә onların şitilliklәri; 
 
2.1.3. Sığorta müqavilәsi yalnız Sığortalı aşağıda adı çәkilәn hәr hansı bir әkinin bütün mәhsulunu 
sığortaladığı halda bağlanır: 
2.1.3.1. payızlıq bitkilәr, yazlıq bitkilәrin payızlıq әkini vә çoxillik әkilmiş otlar; 
2.1.3.2. bar verәn  yaşda bağlar, gilәmeyvә sahәlәri, üzümlüklәr vә digәr çoxillik әkililәr; 
2.1.3.3. yazlıq bitkilәr: bu bitkilәrin tәkrar (çәmәn) әkini  әsas әkililәrlә birlikdә sığortalanmalıdır; 
2.1.3.4. bu ümumi qaydalarla sığorta oluna bilәn oradakı bütün şitillәr; 
2.1.3.5. onda olan parnik vә istixanaların bütün mәhsulları. Bu bitkilәrlә әhatә olunmuş bütün 
sahәlәr sığotalanmalıdır, çoxillik әkililәrә aidiyyatda isә – bar verәn vәziyyәtdә olan әkililәrlә әhatә 
olunmuş bütün sahәlәr. 
 
2.2. Sığorta obyekti 
2.2.1. Bu qaydalara әsasәn sığorta obyekti, sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş sığorta predmetinә 
Sığortalının sahibliyi, ondan istifadә etmәsi vә (vәya) ona sәrәncam vermәsi ilә bağlı әmlak maraqlarıdır. 
 
3. Sığorta mәblәği 
3.1. Sığorta mәblәği sığorta müqavilәsinin bağlanması anı sığortalanan kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin 
yerlәşdiyi yerdә hәqiqi dәyәrini (sığorta dәyәri) aşmayan mәblәğdә müәyyәn edilir. 
3.2. Hәqiqi dәyәr cari qiymәtlәrlә (dövlәt, müqavilә, xarici ticarәt vә digәr) kәnd tәssәrüfatı bitkilәrinin 
mәhsulunun tam dәyәri kimi müәyyәn edilir. Adәtәn hәqiqi dәyәr son beş ilin orta mәhsulunun dәyәrinә 
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bәrabәr olmalıdır. Son beş il әrzindә bitkinin әkini haqqında mәlumatın olmadığı tәqdirdә әsas kimi daha 
az illәr üçün mәhsul haqqında mәlumatlar vә ya bu bitki haqqında hәmin yerdә digәr tәsәrrüfatlarda olan 
mәlumatlar vә ya mәhsuldarılığın hesablanmış göstәricilәri götürülür. 
3.3. Sığorta müqavilәsindә (şәhadәtnamәdә) sığorta mәblәği hәr bir sığortalanan bitki vә ya ümumi 
mәhsul üzrә müәyyәn olunur. 
 
4. Sığorta tәminatı vә istisnalar. 
4.1. Bu Qaydalara әsasәn bağlanmış sığorta müqavilәsi üzrә Sığortaçı Sığortalıya aşağıdakı risklәr 
nәticәsindә baş vermiş sığorta hadisәsi üzrә sığorta tәminatı verir: 
4.1.1. dolu; 
4.1.2. yanğın vә ya ildırım çaxması; 
4.1.3. boran, qasırğa, burulğan, tornado vә ya qumlu boran; 
4.1.4. quraqlıq, istiliyin çatışmaması, hәddәn artıq nәmişlik, yaşlanma, kiflәnmә, donma, şaxta vә elәcә dә 
bu yerә xas olmayan yerli hava şәraiti; 
4.1.5. susuzluq vә suvarma mәnbәlәrindә suyun azlığı; 
4.1.6. bitkilәrin xәstәliyi vә ya onlara ziyanvericilәr tәrәfindәn zәrәr vurulması; 
4.1.7. uçan idarәolunan obyeklәrin vә ya onların hissәlәrinin yerә düşmәsi; 
4.1.8. zәlzәlә, vulkanik fәaliyyәt, sürüşmә, uçqun vә ya torpaq çökmәsinin sәbәb olmadığı daşqın vә ya 
sel; 
4.1.9. bu bәnddә sadalanmış tәbii fәlakәt nәticәsindә baş vermiş zәlzәlә, sürüşmә, uçqun, vulkanik 
fәaliyyәt, yeraltı alovun tәsiri,  
4.1.10. vәhşi heyvanlar tәrәfindәn әkinin zәdәlәnmәsi. 
 
4.2. Sığorta tәminatı yuxarıda adı çәkilәn vә yalnız sığorta müqavilәsindә (şәhadәtnamәsindә) göstәrilәn 
risklәrә aid edilir. 
4.3. Tәrәflәrin razılığı ilә risklәrin siyahısına әlavәlәr edilә bilәr. Dәyişikliklәr vә әlavәlәr sığorta 
müqavilәsindә (şәhadәtnamәsindә) öz әksini tapmalıdır. 
 
4.4. İstisnalar  
4.4.1. Bu cür müharibәnin elan olunub olunmamasından asılı olmayaraq, müharibә vә ya hәr hansı hәrbi 
әmәliyyatlar, vәtәndaş müharibәsi, müdaxilә vә onun nәticәlәri; 
4.4.2. üsyan, qiyam, inqilab, hakimiyyәtin әlә keçirilmәsi; 
4.4.3. iğtişaşlar, tәtil vә ya lokaut; 
4.4.4. Sәlahiyyәtli orqanların sәrәncamı ilә sığorta predmetlәrinin müsadirәsi, hәbsi, dağıdılması vә ya 
korlanması; 
4.4.5. atom vә ya nüvә enerjisinin hәr hansı bir formada istifadәsi nәticәsindә; 
4.4.6. bu zәrәrin nә vaxt müәyyәn olunmasından asılı olmayaraq sığorta müddәti başlamazdan әvvәl 
dәyәn hәr hansı bir zәrәr; 
4.4.7. mәhsulun oğurlanması; 
4.4.8. şum, kultivasiya, mәhsul yığımı, suvarma vә әkinlәrin digәr üsullarla emal olunması zamanı 
bitkilәrә dәyәn mexaniki zәdәlәr; 
4.4.9. toxumların sәhv sәpilmәsi, sahәlәrin vә әkinlәrin  insektisidlәrlә, defoliantlarla vә ya digәr zәhәrli 
kimyәvi maddәlәrlә  işlәnmәsi vә  elәcә dә hәddәn artıq gübrәlәrin verilmәsi. 
 
5. Sığorta müqavilәsi  
5.1. Sığorta müqavilәsinin bağlanması 
5.1.1. Sığorta müqavilәsinin bağlanması üçün Sığortalı Sığortaçının Әrizә formasını doldurur.  
5.1.2. Sığorta müqavilәsinin bağlanması faktı sığorta qaydaları әlavә edilmәklә, Sığortalıya verilәn 
sığorta şәhadәtnamәsi ilә tәsdiq edilir. 
5.1.3. Sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta müqavilәsi, müqavilәdә 
göstәrilәn başlama vә sona çatma tarixlәrindә saat 2400-da qüvvәyә minir vә qüvvәdәn düşür. 
5.1.4. Sığorta yalnız sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta hadisәlәrini 
әhatә edir. 
5.1.5. Sığorta müqavilәsi kәnd tәssәrüfatı mallarının işlәnmәsinin bir fәslinә vә ya tәrәflәrin razılığı ilә 
sığorta müqavilәsindә verilәn başqa bir müddәtә (sığorta müddәti) bağlanır. Sığorta olunmuş bitkilәrin bir 
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müddәt (fәsil) әrzindә tәkrar әkini, Sığortaçı ilә razılaşdırılmış hallar istina olmaqla, sığortalanmır vә 
hәmin bitkәlәrә dәyәn zәrәr sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmir. 
5.1.6. Sığorta müqavilәsi hüquqi qüvvәyә mindikdәn sonra Sığortaçı aşağıdakı kimi mәsuliyyәt daşıyır: 
5.1.6.1. Әkin günündәn başlayaraq – birillik vә çoxillik toxum vә әkin bitkilәrinә aid, o cümlәdәn, 
bu bitkilәrin payızlıq әkinlәri, vә elәcә dә bu il mәhsul verәn çoxillik әkilmiş bitkilәr; 
5.1.6.2. Qışlamaya getmә günü ilә әlaqәdar (vegetasiyanın sona çatması) - çoxillik bitkilәr, o 
cümlәdәn gәlәn ilin mәhsulu üçün әkilmiş çoxillik bitkilәr; 
5.1.6.3. Qışlamaya getmә günü ilә әlaqәdar (vegetasiyanın sona çatması) - çoxillik meyvә-
gilәmeyvә ilә aidiyyatda vә bar verәn vәziyyәtdә olan digәr әkililәr vә belә bar verәn vәziyyәtә daxil olan 
әkililәr üzrә - bar verәn vәziyyәtdәn әvvәlki il qışlamaya getmә günü ilә әlaqәli (vegetasiyanın sona 
çatması) 
5.1.6.4. Әkin günündәn – tinglәr vә әkililәr ilә әlaqәdar. 
 
5.2. Sığоrtа müqаvilәsinin tәrәflәri  
5.2.1. Sığortaçı. 
5.2.1.1. Sığortaçı - bu Qаydаlаrа әsаsәn sığоrtаçı dеdikdә «Atәşgah» Sığorta şirkәti ASC  bаşа düşülür. 
5.2.2. Sığortalı 
5.2.2.1. Bu Qaydalara әsasәn Sığortalı sığorta predmetinә münasibәtdә әmlak maraqları olan hәr hansı bir 
fiziki vә ya hüquqi şәxs hesab olunur. 
5.2.2.2. Bu Qaydalar daxilindә Sığortalının hәrәkәtlәrinә onun işçilәrinin, rәsmi şәxslәrinin, o cümlәdәn 
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә, «Sığorta fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan 
Respublikasının Qanununa, sığorta müqavilәsinә, vәkalәtnamәyә (etibarnamәyә) vә ya vәzifә 
öhdәliklәrinә әsasәn Sığortalı adından çıxış etmәk sәlahiyyәti olan digәr nümayәndәlәrinin hәrәkәtlәri dә 
aid edilir. 
 
5.2.3. Faydalanan şәxs 
5.2.3.1. Sığorta müqavilәsi sığorta predmetinin qorunmasında maraqlı olan hәr hansı başqa şәxsin 
– Faydalanan şәxsin xeyrinә dә bağlana bilәr.  
5.2.3.2. Faydalanan şәxsin adı sığorta müqavilәsindә göstәrilmәlidir.   
5.2.3.3. Sığorta müqavilәsinin Faydalanan şәxsin xeyrinә bağlanması Sığortalını müqavilәyә 
әsasәn vәzifә vә öhdәliklәrindәn azad etmir. 
5.2.3.4. Bu Qaydalar vә sığorta müqavilәsi ilә Sığortalıya aid edilәn bütün müddәalar sığortadan 
faydalanmaq niyyәtindә olan Faydalanan şәxsә dә eyni hәcmdә aid edilir.  
 
6. Sığоrtа hаqqı 
6.1. Sığorta haqqı sığorta tariflәrinә әsasәn hesablanır. 
6.2. Sığorta haqqı bir dәfәyә ödәnilir vә ya tәrәflәrin razılğına әsasәn hissә-hissә ödәnilә bilәr. 
6.3. Sığorta haqqının ödәnildiyi gün, pul vәsaitinin Sığortaçının bank hesabına vә ya kassasına daxil 
olduğu gün hesab olunur. 
6.4. Müqavilәdә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ilk hissәsinin vә 
ya tam ödәnildiyi gün saat 24:00-da, lakin şәhadәtnamәdә göstәrilmiş sığorta müddәtinin başlanma 
tarixindәn tez olamayaraq qüvvәyә minir. 
6.5. Sığorta haqqı vә ya onun növbәti hissәsi sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәtәdәk 
ödәnilmәdikdә vә ya sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulduğundan daha az mәblәğdә ödәnildikdә: 
6.5.1 Bu halda sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu qaydaların 6.5.2.-cı maddәsinin tәlәbini nәzәrә alaraq, 
yazılı surәtdә 15 (on beş) günәdәk әlavә müddәt müәyyәn edә bilәr.  
6.5.2. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi sığorta müqavilәsi bağlandığı 
gündәn 1 (bir) aydan gec olmayaraq ödәnilmәlidir.  
6.6. Sığortalı sığorta haqqını vә ya onun növbәti hissәsini sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş 
müddәtdә ödәmәdikdә, Sığortaçı sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr vә ya birtәrәfli qaydada 
müqavilәnin icrasından imtina edә bilәr. 
 
7. Sığortanın әrazisi 
7.1. Bu sığorta, sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, Azәrbaycan Respublikasının 
әrazisindә qüvvәdәdir. 
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7.2. Әgәr sığorta müqavilәsindә sığortanın әrazisi göstәrilmişdirsә, yalnız hәmin әrazidә baş verәn sığorta 
hadisәlәrinә sığorta tәminatı verilir.  
 
8. Azadolma mәblәği 
8.1. Sığorta müqavilәsindә şәrtli vә ya şәrtsiz azadolma mәblәği, Sığortalı ilә Sığortaçı arasındakı razılığa 
әsasәn, müәyyәn oluna bilәr  
8.2. Sığorta tәminatı üzrә azadolma mәblәği hәr bir sığorta riski vә hәr bir sığorta hadisәsi üzrә tәtbiq 
olunur. 
8.3. Şәrtli azadolma mәblәğinin nәzәrdә tutulması halında, sığorta hadisәsi nәticәsindә dәyәn zәrәrin 
hәcmi hәmin mәblәğdәn çox olduqda, zәrәr mәblәğindәn azadolma mәblәği çıxılmır.  
8.4. Şәrtsiz azadolma mәblәği nәzәrdә tutulduqda, hәmin mәblәğ hәr bir halda zәrәr mәblәğindәn çıxılır.  
 
9. Sığorta müqavilәsinә әlavә vә dәyişikliklәrin edilmәsi 
9.1. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә sığortalı vә sığоrtаçı, faydagötürәnin yazılı 
razılığı ilә müqavilәnin müәyyәn şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi, hәmçinin оnа müәyyәn әlаvәlәr еdilmәsi 
bаrәdә rаzılığа gәlә bilәrlәr.   
 
10. Sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsi 
10.1. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda xitam verilir: 
10.1.1. Müqavilәnin müddәti bitdikdә, lakin mәhsulun yığılma anından gec olmayaraq, yәni mәhz o gün 
ki: 
10.1.1.1. taxıl döyümü ilә әlaqәli olan dәnli, dәnli-paxlalı vә digәr bitkilәr döyülmüş vә tayaya 

yığılmışdır; 
10.1.1.2. yalnız lif vә ya lub almaq üçün yetişdirilәn lifli bitkilәr (çәtәnә, kәnaf vә s.) -  yaşıl tәzә yığılmış 
vәziyyәtdә işlәnmişdir vә ya tәhvil verilmә yerinә vә ya ilkin emal yerinә çıxarılmışdır; 
10.1.1.3. tütün vә ya maxorka yığımı – tarladan çıxarılmış vә ilkin emaldan sonra kisәlәrә 

qablaşdırılmışdır; 
10.1.1.4. tәrәvәz vә bağ bitkilәrinin mәhsulu, gilәmeyvәlәr, üzümlüklәr, çay sahәlәri, dәfnә ağası, 
mayaotu, kaqanlın qızılgülü, lavanda, kartof, şәkәr çuğunduru, köklu yem bitkilәri, pambıq – saxlama, 
emal, satış vә ya nәqliyyat şirkәtlәrinә tәhvil verilmәk üçün aparılmış, köklü bitkilәrin tarlada 
saxlanıldıqda- dәrәlәrә, çalalara, sәngәrlәrә yığılmışdır; 
10.1.1.5. biçilәn otların quru otu – tarladan çıxarılıb vә tayalanıb; 
10.1.1.6. silos bitkilәrinin yaşıl mәhsulu– silos çalalarına,  güllәrә vә sәngәrlәrә qoyulmuşdur. 
10.1.2. Müqavilәnin müddәti bitdikdә; 
10.1.3. Sığortaçı müqavilә üzrә Sığortalı qarşısında öhdәliklәrini tam hәcmdә icra etdikdә; 
10.1.4. Sığortalı sığorta haqqlarını müqavilә ilә müәyyәn olunmuş müddәtdә ödәmәdikdә; 
10.1.5. Sığortaçı, Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları әsasında lәğv edildikdә; 
10.1.6. Sığorta müqavilәsinin etibarsız hesab olunması haqqında mәhkәmә tәrәfindәn qәrar qәbul 

edildikdә; 
10.1.7. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda;  
10.1.8. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda. 
10.1.9. Azәrbaycan Respublikasınin qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulan digәr hallarda. 
10.1.10. Sığorta müqavilәsinә Sığortalının vә ya Sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verilә bilәr. 
Bu barәdә tәrәflәr bir-birini, qanunla müәyyәn edilәn hallar istisna olmaqla, azı 30 (otuz) gün әvvәl yazılı 
surәtdә xәbәrdar etmәlidirlәr. 
 
11. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәnin nәticәlәri  
11.1. Sığorta müqavilәsinә sığortalının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә, sığorta 
qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, sığortaçı hәmin müqavilә üzrә işlәrin 
aparılması xәrclәrini çıxmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqlarını ona qaytarır; әgәr 
bu tәlәb sığortaçının sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәsi ilә bağlıdırsa, sığortaçı 
sığorta haqlarını bütünlüklә sığortalıya qaytarır.  
11.2. Sığorta müqavilәsinә sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә o, sığorta haqlarını 
bütünlüklә sığortalıya qaytarır; әgәr bu tәlәb sığortalının sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә 
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yetirmәmәsi ilә bağlıdırsa, sığortaçı hәmin müqavilә üzrә işlәrin aparılması xәrclәri çıxılmaqla, 
müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqlarını qaytarır.  
11.3. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk sığortaçı 
tәrәfindәn sığortalıya ödәnilmiş sığorta haqqına bәrabәr vә ya ondan çox miqdarda sığorta ödәnişi 
verilmişdirsә, sığorta haqqı sığortalıya qaytarılmır.  
11.4. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk sığortaçı 
tәrәfindәn sığortalıya ödәnilmiş sığorta haqqından az miqdarda sığorta ödәnişi verilmişdirsә, hәmin 
sığorta haqqı mәblәği ilә sığorta ödәnişi mәblәği arasındakı fәrq miqdarında sığorta haqqının sığortalıya 
qaytarılması müvafiq olaraq bu maddәnin 11.1-ci vә 11.2-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada 
hәyata keçirilir.  
11.5. Sığorta müqavilәsi mәhkәmә qәrarı әsasında (sığortalı mәhkәmәnin qәrarı ilә fәaliyyәt qabiliyyәti 
olmayan hesab edilmişdirsә, yaxud onun fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmәnin qәrarı ilә 
mәhdudlaşdırılmışdırsa) xitam verilmiş hesab edildikdә, sığortaçı hәmin müqavilә üzrә işlәrin aparılması 
xәrclәrini çıxmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqlarını, bu maddәnin 11.3-cü vә 
11.4-cü bәndlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, sığortalının qanuni nümayәndәsinә qaytarır.  
 
12. Tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri:  
12.1. Sığortalı: 
12.1.1. sığorta haqqını vaxtında ödәmәli; 
12.1.2. sığortalanmış predmetә dair qüvvәdә olan digәr sığorta müqavilәlәri barәdә sığortaçıya mәlumat 
vermәli; 
12.1.3. sığorta hadisәsi baş verdikdә, bu barәdә Qaydaların 15.1-ci bәndindә müәyyәn edilmiş müddәtdә 
sığortaçını xәbәrdar etmәli; 
12.1.4. ziyanın qarşısının alınması vә azaldılması üçün tәdbirlәr görmәli; 
12.1.5. sığorta riskinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәn risklәr barәdә sorğu forması sığorta müqavilәsi 
bağlandığı zaman Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalıya tәqdim olunur. Sığortalı öz növbәsindә sorğu 
formasındakı sualları dürüst vә düzgün şәkildә cavablandırmalı vә sığorta müqavilәsi qüvvәdә olan 
müddәtdә riskin dәrәcәsi dәyişilәrsә bu barәdә sığortaçıya mәlumat vermәli; 
12.1.6. mövcud qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hüquq vә vәzifәlәr. 
12.2. Sığortaçı: 
12.2.1. sığortalını sığorta qaydaları ilә tanış etmәli; 
12.2.2. sığorta ödәnişini bu Qaydaların 18.1-ci bәndindә müәyyәn edilmiş müddәtdә vermәli; 
12.2.3. sığortalı vә onun әmlak vәziyyәti barәdә mәlumatı, o cümlәdәn kommersiya sirri olan mәlumatı 
yaymamalıdır; 
12.2.4. sığortalanan predmetә baxış keçirmәk, fiziki xüsusiyyәtlәrini müxtәlif vasitәlәrlә tәyin etmәklә, 
lazım gәldikdә isә onun hәqiqi dәyәrini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә sığorta qanunvericiliyinin tәlәblәrini 
nәzәrә almaqla müstәqil ekspert tәyin etmәk; 
12.2.5. Sığorta hadisәsi ilә bağlı zәruri sәnәdlәrin tәqdim edilmәsini Sığortalıdan tәlәb edir;  
12.2.6. mövcud qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hüquq vә vәzifәlәr. 
12.3. sığorta riskinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәn risklәr barәdә sorğu forması sığorta müqavilәsi 
bağlandığı zaman Sığortalıya tәqdim etmәli. Әhәmiyyәtli hal haqqında әrizә formasında yanlış 
mәlumatlar olduğu sonradan aşkarlanarsa, Sığortaçı müqavilәyә xitam verә bilәr.  
 
13. Sığorta riskindәki dәyişikliklәr 
13.1. Sığorta riskinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәn risklәr barәdә sorğu forması sığorta müqavilәsi 
bağlandığı zaman Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalıya tәqdim olunur. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu 
müddәt әrzindә, Sığortalı, sığorta müqavilәsi bağlanan zaman Sığortaçıya bildirdiyi әhәmiyyәtli halların 
dәyişilmәsi, hәmçinin sığorta riskinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәn vә ona mәlum olan bütün digәr 
hallar barәdә Sığortaçıya dәrhal mәlumat vermәlidir. 
13.2. Sığortaçı sığorta riskinin artmasına tәsir edәn hallar barәdә mәlumatı әldә etdikdәn sonra aşağıda 
göstәrilәn hәrәkәtlәri etmәk hüququna malikdir: 
13.2.1. sığorta müqavilәsinin şәrtlәrini vә müddәalarını dәyişmәk,  
13.2.2. әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb etmәk vә ya 
13.2.3. belә dәyişikliklәrin baş verdiyi tarixdәn sığorta müqavilәsini lәğv etmәk.  
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14. Tәhlükәsizlik normalarının pozulması 
14.1. Әgәr Sığortalı qanunvericiliklә vә digәr normativ aktlarla müәyyәn olunmuş yanğına qarşı 
tәhzlükәsizlik qayda vә normalarını, işlәrin tәhlükәsiz aprarılmasını, bu yerdә qәbul edilmiş aqrotexniki 
qaydaları vә ya analoji normaları pozursa vә әgәr bu pozuntular Sığortalının xәbәri olduğu halda baş 
verirsә,  belә hallar risk dәrәcәsinin artmasına sәbәb olan hallar kimi başa düşülür.  
14.2. Bunların baş vermәsinin birbaşa sәbәbi tәhlükәsizlik normalarının pozulması olduqda, Sığortaçı 
sığorta hadisәlәri üzrә ödәniş vermәkdәn imtina edә bilәr. Sığorta ödәnişi yalnız o halda verilir ki, bu 
normaların pozulması sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәbi  ilә bağlı olmasın 
 
15. Sığorta hadisәsi baş verdikdә sığortalının vәzifәlәri vә sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt 
15.1. Sığorta hadisәsinin baş vermәsini Sığortalı dәrhal sonra vә ya mümkün olan әn qısa müddәt әrzindә 
sığortaçıya vә ya onun nümayәndәsinә yazılı qaydada bildirir.  
15.2. Sığorta ilә әhatә olunmasından asılı olmayaraq, Sığortalı artıq baş vermiş istәnilәn zәrәr, xәsarәt vә 
yaranmış mәsuliyyәtin azaldılması vә gәlәcәkdә baş verә bilәcәk belә halların qarşısının alınması 
mәqsәdi ilә bütün ağlabatan vә zәruri tәdbirlәri görmәyә borcludur.  
15.3. Sığortalının belә tәdbirlәri hәyata keçirmәmәsi ilә әlaqәdar birbaşa vә ya dolayı nәticәsi olaraq baş 
vermiş istәnilәn zәrәr, xәsarәt vә yaranmış mәsuliyyәtә münasibәtdә sığorta tәminatı verilmir.  
15.4. Belә tәdbirlәrin görülmәsi zamanı Sığortalı Sığortaçıdan aldığı bütün tәlimatlara әmәl etmәlidir. 
15.5. Zәrәrlәrin qarşısını almaq vә ya hәcmini azaltmaq üçün Sığortalı mümkün tәdbirlәri görmәdikdә 
belә tәdbirlәrin görülmәmәsi nәticәsindә zәrәr mәblәğindә baş verәn artım Sığortaçı tәrәfindәn 
ödәnilmәyә bilәr.  
15.6. Sığortaçı sığorta hadisәsi vә onun nәticәlәri ilә әlaqәdar Sığortalının bütün hәrәkәtlәri üzәrindә 
nәzarәt etmәli vә sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsinә tәsir edә bilәn bütün mәsәlәlәr haqqında qәrar 
qәbul etmәk imkanına malik olmalıdır.  
15.7. Sığortalı Sığortaçının tәlәbi ilә ona imkan dairәsindә kömәk etmәlidir. Sığorta hadisәsi ilә bağlı 
bütün rәsmi vә qeyri-rәsmi tәhqiqatlarda Sığortaçı öz hesabına Sığortalının maraqlarını tәmsil vә müdafiә 
etmәk hüququna malikdir. Sığortalı Sığortaçının ilkin razılığı olmadan onun mәsuliyyәtinin tanınmasına 
yönәlmiş hәr hansı bir hәrәkәt edә, saziş bağlaya vә ya vәd verә bilmәz.  
 
16. Sığorta hadisәsinin sübut edilmәsi 
16.1. Sığоrta hadisәsi faktının mövcudluğunu vә onun sәbәb olduğu zәrәrin mәblәğini sübut etmәk 
vәzifәsi Sığortalının üzәrinә düşür vә Sığortalı qanunvericilik vә formalaşmış tәcrübә ilә tәlәb olunan 
sәnәdlәr dә daxil olmaqla Sığortaçını bütün zәruri sәnәdlәrlә tәmin etmәlidir. 
16.2. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr aşağıdakılardır: 
16.2.1. sığortalının vә ya faydalanan şәxsin sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәtdә sığortaçıya 
ünvanladığı sığorta tәlәbi (әrizә, müraciәt);  
16.2.2. sığorta hadisәsi hesab edilә bilәn hadisә ilә bağlı qanunvericiliyә uyğun olaraq, hәr hansı dövlәt 
orqanına mәlumat verilmәlidirsә, hәmin orqanın hadisә barәdә tәqdim etdiyi müvafiq sәnәd;  
16.2.3. dәymiş zәrәrin hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün lazım olan sәnәdlәr; 
16.2.4. sığorta hadisәsinin baş vermәsini tәsdiq edәn digәr zәruri sәnәdlәr. 
16.3. Müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, bu minimal zәruri olan sәnәdlәrin toplusudur. Sığortaçı 
zәrurәt yarandıqda sığortalıdan sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәrini vә faktını, hәmçinin dәyәn 
zәrәrin hәcminin müәyyәn edilmәsi üçün zәruri olan digәr sәnәdlәrin tәqdim edilmәsini tәlәb etmәyә 
haqlıdır. 
 
17. Zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi  
17.1. Sığorta hadisәsi nәticәsindә dәymiş zәrәrin miqdarını sığortalının vә ya faydalanan şәxsin, yaxud 
onların nümayәndәsinin tәqdim etdiyi sığorta tәlәbi әsasında sığortaçı müәyyәn edir.  
17.2. Sığorta hadisәsi nәticәsindә dәyәn zәrәrin sığortaçı tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi, habelә miqdarı 
barәdә tәrәflәr arasında razılıq әldә edilmәdikdә, zәrәrin miqdarının qiymәtlәndirilmәsi sığorta 
qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, tәyin olunan müstәqil ekspert tәrәfindәn aparılır.  
17.3. Sığorta hadisәsinin araşdırılması vә zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәyin olunan müstәqil 
ekspertlәr vә sığorta sahәsindә yardımçı fәaliyyәt göstәrәn şәxslәr bununla bağlı sığortaçının malik 
olduğu bütün hüquqlardan istifadә edә bilәrlәr.  
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18. Sığorta ödәnişi  
18.1. Sığortaçı bu Qaydaların 16.2-ci maddәsindә qeyd olunan sәnәdlәrin sonuncusunu aldıqdan sonra 
(sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa) 15 (on beş) iş günü müddәtindә sığorta 
ödәnişini hәyata keçirir vә ya yazılı şәkildә әsaslandırmaqla ödәnişdәn imtina edir. 
18.2. Sığorta ödәnişi mәhsulun qalığının satışından alınmış gәlir vә sığorta mәblәği arasında olan faktiki 
fәrq kimi müәyyәn olunaraq ödәnilir. Sığorta ödәnişinin son hissәsi sığortalanmış mәhsulun yığımının 
başa çatmasından sonra ödәnilir. 
18.3. Lakin Sığortalı mәhv olmuş bitkilәrin yenidәn әkilmәsi üçün vә ya ziyanın qarşısını almaq vә ya 
onu azaltmaq üçün tәdbirlәr görmәk mәqsәdilә ödәnişin avans şәkildә ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr. 
18.4. Sığortalı sığortalanmış kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә ya yan mәhsulların sığorta hadisәsindәn 
sonra qalan qalığından imtina etmәmәlidir. 
18.5. Әgәr Sığortalı vә ya Faydagötürәn ziyanın ödәnilmәsini üçüncü şәxslәrdәn almışdırsa, Sığortaçı 
sığorta müqavilәsi ilә nәzәrdә tutulmuş ödәniş mәblәği ilә üçüncü şәxslәrdәn alınmış mәblәğ arasında 
olan fәrqi ödәyir. Sığortalı dәrhal Sığortaçını bu mәblәğin alınması barәdә mәlumatlandırmalıdır. 
 
19. Sığorta ödәnişindәn sığorta haqqının tutulması  
19.1. Sığorta ödәnişinin ödәnilmәsi zamanı sığortaçı sığorta ödәnişi mәblәğindәn sığortalının ona ödәmәli 
olduğu, vaxtı çatmış vә ya gecikdirilmiş sığorta haqqı mәblәğini tutmaq hüququna malikdir.  
 
20. Sığorta mәblәğinin sığorta ödәnişinә uyğun olaraq azalması  
20.1. Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilmiş sığorta mәblәği hәmin müqavilә üzrә verilmiş sığorta 
ödәnişi hәcmindә azalmış hesab olunur. Sığorta qanunvericiliyindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu 
zaman sığorta müqavilәsinә sığorta mәblәğinin azalması ilә bağlı dәyişiklik etmәk vacib deyil.  
 
21. Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları  
21.1. Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsindәn aşağıdakı hallarda imtina edir:  
21.1.1. sığorta hadisәsi barәsindә mәlumatın sığortaçıya vaxtında verilmәmәsi nәticәsindә sığortaçının 
hadisәnin sәbәblәrini vә (vә ya) dәyәn zәrәrin hәcmini müәyyәnlәşdirmәk imkanından tam vә ya qismәn 
mәhrum olması ilә әlaqәdar olaraq onun mәnafelәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozulduqda,  
21.1.2. sığortalının sığortaçıya qәsdәn yanlış mәlumat vermәsi nәticәsindә sığortaçının sığorta riskini 
qiymәtlәndirmәk, hәmçinin sığorta hadisәsinin sәbәblәrini vә (vә ya) dәyәn zәrәrin hәcmini 
müәyyәnlәşdirmәk imkanından tam vә ya qismәn mәhrum olması;  
21.1.3. baş vermiş hadisәnin qanunvericiliyә vә ya sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab 
edilmәmәsi;  
21.1.4. sığortalı, vә ya faydalanan şәxsin zәrәrin әvәzini tam olaraq zәrәr dәymәsindә tәqsirli olan 
şәxsdәn alması; zәrәrvuran zәrәrin әvәzini qismәn ödәmiş olduqda sığorta ödәnişindәn ödәnilmiş mәblәğ 
hәcmindә imtina edilir 
21.1.5. sığorta hadisәsinin sığorta haqqı vә ya onun hәr hansı bir hissәsinin qanunvericilikdә vә ya 
müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş ödәnilmәsi müddәti başa çatdıqdan 15 (on beş) gün sonra, bu qaydaların 
6.5.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda isә sığortaçının müәyyәn etdiyi müddәtin başa çatmasından 3 
(üç) gün sonra baş vermәsi halında sığorta haqqı vә ya onun müvafiq hissәsi ödәnilmәmiş olduqda; 
21.1.6. müqavilә vә ya qanunla hәrbi risklәrin sığortalanması nәzәrdә tutulmadıqda, hadisәnin baş 
vermәsinin hәrbi әmәliyyatlar vә ya hәrbi xarakterli tәdbirlәr hesab edilәn halların nәticәsi olması; 
21.1.7. Mövcud qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda.  
 
22. Subroqasiya hüququ 
22.1. Subroqasiya hüququ sığorta ödәnişi almış şәxsin ona dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan üçüncü 
şәxsә qarşı malik olduğu hüquqlardan vә vasitәlәrdәn hәmin ödәnişi vermiş sığortaçının istifadә etmәk 
hüququdur.  
22.2. Faydalanan şәxsin zәrәrvuran şәxsә qarşı zәrәrin әvәzini ödәmәk tәlәbi (iddiası) ilә bağlı hüquq 
әmlak sığortası üzrә sığorta ödәnişini vermiş sığortaçıya subroqasiya qaydasında onun verdiyi sığorta 
ödәnişi mәblәğindә keçir.  
22.3. Faydalanan şәxs sığorta ödәnişini aldıqda, subroqasiya hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün özündә 
olan bütün lazımi sәnәdlәrlә sığortaçını tәmin etmәlidir.  
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22.4. Faydalanan şәxs zәrәrvuran şәxsә qarşı iddiadan vә ya tәlәbi tәmin edәn hüquqlardan, yaxud lazımı 
sәnәdlәri sığortaçıya vermәkdәn imtina etdikdә, sığortaçı sığorta ödәnişi vermәkdәn zәrәrvuran şәxsdәn 
subroqasiya qaydasında ala bilәcәyi mәblәğ hәcmindә azad edilir.  
22.5. Sığortaçı subroqasiya hüququndan zәrәrvuran şәxsin özünә vә (vә ya) müvafiq sığorta hadisәsi ilә 
bağlı risklәr üzrә hәmin şәxsin mәsuliyyәtini sığortalamış sığortaçıya, hәmçinin qanunvericiliyә әsasәn, 
dәyәn zәrәrә görә sığortalı vә ya faydalanan şәxs qarşısında maddi mәsuliyyәt daşıya bilәn digәr şәxsә 
qarşı istifadә edә bilәr.  
 
23. Tәrәflәrin mәsuliyyәti 
23.1. Bu Qaydaların şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә yә ya lazımı qaydada yerinә yetirilmәmәsinә görә 
tәrәflәr qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.  
 
24. İş sirlәrinin gizli saxlanılması 
24.1. Sığortaçı, Sığortalıya aid öyrәndiyi vә ya iş prosesindә öyrәnәcәyi iş sirlәrini gizli saxlamadığı 
halda Sığoratalıya dәyәn maddi vә ya mәnәvi zәrәrә görә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada 
mәsuliyyәt daşıyır 
25. Mübahisәlәrin hәlli qaydası 
25.1. Bu Qaydalara әsasәn bağlanmış sığorta müqavilәsindәn irәli gәlәn bütün mübahisәlәr ilkin olaraq 
danışıqlar yolu ilә pretenziya qaydasında, tәrәflәr arasında razılığa gәlinmәdiyi tәqdirdә isә Azәrbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq mәhkәmәlәr vasitәsilә hәll edilir.  
 
26. Xüsusi şәrtlәr 
26.1. Sığоrtа müqаvilәsindә bu Qаydаlаrа vә qüvvәdә olan qanunvericiliyә zidd оlmаyаn хüsusi şәrtlәr 
müәyyәn оlunа bilәr. Sığоrtаlı tәrәfindәn bu хüsusi şәrtlәrin yеrinә yеtirilmәmәsi Sığоrtаçının ödәniş 
vеrmәkdәn imtinа еtmәsi üçün әsаsdır. 
 
27. Sığorta tarifi vә onun iqtisadi әsaslandırılması 
Tarif dәrәcәlәri әsaslandırılarkәn, әvvәlcә netto-dәrәcәlәr hesablanır. Netto dәrәcәlәrin hesablanmasında 
aşağıdakı mәlumatlardan  istifadә edilir: 

1) Sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı (q) - 0,01; 
2) Bir sığorta müqavilәsi üzrә orta  sığorta mәblәği (So) -450000 manat; 
3) Bir sığorta hadisәsi üzrә orta sığorta ödәnişi (Sö) - 4500 manat; 
4) Bağlanılacaq sığorta müqavilәsinin sayı(n)-1. 

Tn, Tә vә Tr ilә  müvafiq olaraq  netto-dәrәcәni, onun әsas hissәsini vә risk öhdәliyini işarә edәk. Netto-
dәrәcәnin әsas hissәsi 100 manat sığorta mәblәğinә uyğun olaraq aşağıdakı düsturla  hesablanır: 

 
Tә=100qSö/So=100*0,01*4500/450000=0,01 manat 
  
Risk öhdәliyini hesablamaq üçün  tәminat ehtimalını 0,98 götürәk. Bu halda  hәmin ehtimala uyğun әmsal 
a=2 olur. Risk öhdәliyi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                              1/2                                              1/2 
Tr=1.2*Tә*a*(1-q)/(nq)=1.2*0,01*2*(1-0,01)/(1*0,01)= 0,24 manat 

 
Tn=Tr+Tә=0,24+0, 01=0,25 
 
Tarif dәrәcәsinin strukturu: netto-dәrәcә - 70%, yüklәnmә -30 %. 
Brutto-dәrәcәni Tb ilә işarә edәk. Onda  bruto-dәrәcәnin hesablanması düsturuna әsasәn: 
 
Tb=Tn/(1-f)=0,21/(1-0,3)=0,35 manat. 
 

Tarif dәrәcәsi sığorta predmetinin fiziki xüsusiyyәtlәri, istismar şәraitlәri, sığorta әrazisi  әraziyә düşәn 
yağıntının miqdarı, iqlim vә s. amillәrdәn asılı olaraq diferensiallaşdırılır. Ona görә dә  yekun tarif 
dәrәcәsi, 0,9 %-3 %, yalnız  zәlzәlә hadisәsi ilә әlaqәdar tarif dәrәcәsi isә 0,125 %-0,3 % aralığında 
dәyişir. 


