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Әsas anlayışlar 
 
Bu Qaydalarda vә bu Qaydalar әsasında bağlanmış sığorta müqavilәlәrindә aşağıdakı әsas anlayışlardan istifadә olunur: 
 
Sığortaçı - sığorta qanunvericiliyi әsasında 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; Bu Qaydalara görә 
Sığortaçı - «Atәşgah» Sığorta Şirkәti  Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtidir.  
 
Sığortalı – sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan vә faydalanan şәxsin 
olmaması halında Sığortaçıdan sığorta ödәnişini almağa sәlahiyyәtli olan Sığorta müqavilәsinin  tәrәfi;  Sığortalının rәhbәr 
işçilәrinin, vәzifәli şәxslәrinin, Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә, Sığorta müqavilәsinә vә vәzifә öhdәliklәrinә 
uyğun olaraq Sığortalının adından çıxış etmәk sәlahiyyәti verilmiş digәr nümayәndәlәrinin fәaliyyәti Sığortalının fәaliyyәti 
hesab edilir. 
 
Sığorta obyekti - Sığortalının sığortalanmış maşın vә avadanlıqla bağlı qanunazidd olmayan әmlak mәnafelәri; 
 
Sığorta hadisәsi - Sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin Sığortalıya, yaxud faydalanan şәxsә ödәnilmәsi üçün әsas 
olan, Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn hadisә vә ya yaranan hal; 
 
Faydalanan şәxs - Sığorta müqavilәsinә әsasәn sığorta ödәnişini almalı olan şәxs; 
 
Sığortanın müddәti – sığorta risklәrinin sığortalandığı müddәt; 
 
Sığorta mәblәği – sığortalanmış risklәr üzrә Sığortaçının öhdәliyinin Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәnlәşdirilmiş mәblәğlә 
ifadә olunan son hәddi; 
 
Sığorta tarifi - sığorta haqqının sığorta mәblәğindәn faizlәrlә ifadә olunmuş tarifi; 
 
Sığorta haqqı – risklәrin qәbul edilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan qaydada 
Sığortalının Sığortaçıya ödәmәli olduğu pul mәblәği;  
 
Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalının maşın vә avadanlığına vә ya әmlak mәnafelәrinә dәymiş 
zәrәrin yerini doldurmaq mәqsәdilә Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә 
kompensasiyası; 
 
Azadolma mәblәği - sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan itkilәrin vә ya dәyәn zәrәrin sığorta tәminatı ilә әhatә olunmayan 
vә Sığortalının üzәrindә qalan hissәsi;  
 
Mühüm şәrtlәr – Sığorta müqavilәsindә, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilmiş vә Sığortalı tәrәfindәn yerinә 
yetirilmәmәsi Sığortaçının sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina etmәsi vә ya Sığorta müqavilәsini, yaxud Sığorta 
şәhadәtnamәsini lәğv etmәsi üçün әsas olan şәrtlәr; 
 
Sığortanın әrazisi - sığorta tәminatının qüvvәdә olduğu әrazi; 
 
Assistans şirkәti - sığorta sahәsindә yardımçı fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs; 
 
Maşın vә avadanlığın tam mәhv olması – Sığorta hadisәsi nәticәsindә maşın vә avadanlığa dәymiş zәrәrin aradan 
qaldırılması (tәmiri) üçün tәlәb olunan pul vәsaitinin ümumi mәblәğinin sığorta mәblәğinin 75%-ni vә ya ondan daha artıq 
mәblәği tәşkil etmәsi halında maşın vә avadanlıq tam mәhv olmuş sayılır. 
 
 
 
 
 
 



 

FӘSİL 1 
 

Podratçının maşın vә avadanlığına dәymiş zәrәrin sığortası  
 
Maddә 1. Sığorta sinfi 
 
Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası sinfinә aiddir. 
 
Maddә 2. Sığorta risklәri 
 
2.1. Bu fәsil әsasında bağlanan Sığorta müqavilәsinә görә Sığortaçı, hәmin Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş sığorta 
haqqı müqabilindә Sığortalı ilә razılaşır ki, әgәr sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә aşağıda qeyd olunan 
sığorta risklәrinin tәsiri nәticәsindә maşın vә ya avadanlıq  hәmin  maşın vә ya avadanlığın tәmir edilmәsini vә ya 
dәyişdirilmәsini zәruri edәn dәrәcәdә zәdәlәnәrsә, mәhv olarsa vә ya oğurlanarsa vә belә zәdәlәnmә, mәhvolma vә ya 
oğurluq Qayadaların  Xüsusi vә Ümumi hissәsindә qeyd edilәn  istisnaların altına düşmәzsә, Sığortaçı Sığortalıya belә 
zәdәlәnmәnin, mәhvolmanın vә ya oğurluğun nәticәsindә dәymiş zәrәrin әvәzini bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan qaydada 
ödәmә, zәdәlәnmiş maşın vә avadanlığın әvәz edilmәsi vә ya tәmir edilmәsi yolu ilә, sığorta müqavilәsindә hәr bir maşın vә 
avadanlıq üçün nәzәrdә tutulan sığorta mәblәğin çәrçivәsindә ödәyәcәk:     

2.1.1. Yanğın  
2.1.2. İldırım vurması 
2.1.3. Partlayış 
2.1.4. Fırtına, tufan, qasırğa 
2.1.5. Dolu 
2.1.6. Sel (daşqın) 
2.1.7. Zәlzәlә 
2.1.8. Üçüncü şәxslәrin qәrәzli hәrәkәtlәri 
2.1.9. Oğurluq, quldurluq , qaçırma vә soyğunçuluq 
2.1.10. Heyvanların hәrәkәti 
2.1.11. Kәnar predmetlәrin düşmәsi, dәymәsi 
2.1.12. Toqquşma 
2.1.13. Aşma 
2.1.14. Torpaq sürüşmәsi 
2.1.15. Torpaq çökmәsi 

 
2.3.Sığorta müqavilәsi maşın vә avadanlığın müvәffәqiyyәtlә istismara verilmәsi şәrtilә, Sığortalının maşın vә avadanlığının 
istismar edilib-edilmәmәsindәn, tәmizlәnmә vә ya әsaslı tәmir üçün sökülmüş vәziyyәtdә olmasından, yaxud belә 
әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi vә ya maşın vә avadanlığın sonrakı yenidәn qurulması prosesindә olmasından asılı 
olmayaraq sığorta tәminatı verir. 
 
 
Maddә 3. Sığorta obyekti 
 
Bu Qaydalara әsasәn, Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta obyekti Sığortalının, Sığorta olunanın,  yaxud Faydalanan şәxsin  
Sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş әmlaka (sığorta predmetinә) sahiblik, ondan istifadә vә ona sәrancam verilmәsi ilә bağlı 
qanunazidd olmayan hәr hansı әmlak mәnafelәridir.  
 
Maddә 4. Sığorta predmeti 
 
Sığortalının mülkiyyәtindә olan vә bu Qaydalara müvafiq olaraq sığortalanmış hesab edilәn maşın vә avadanlıq sığorta 
predmetidir.  
 
Maddә 5. I Fәslә aid olan Sığorta risklәrindәn istisnalar vә ya sığorta tәminatında mәhdudiyyәtlәr 
 
Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmayıbsa, aşağıda qeyd olunanlar üzrә tәminat verilmir: 
 
5.1. elektrik vә ya mexaniki xarakterli nasazlıq, sıradan çıxma, sınma, dayanma, soyuducu mayenin vә ya hәr hansı digәr 
mayenin donması, yağlamanın keyfiyyәtsiz olması, yanğın vә ya soyuducu mayenin çatışmaması nәticәsindә baş verәn itki 
vә ya mәhv olma; 
5.2. burğu, bıçaq, yaxud digәr kәsici hissәlәr, mişar disklәri, şablonlar, nümunәlәr, çilәyici vә deşici sәthlәr, ekran vә 
şәbәkә, kәmәrlәr,  zәncirlәr, elevator vә konveyer  lentlәri, elementlәr, tәkәrlәr, birlәşdirici mәftillәr vә kabellәr, elastik 
borular, daimi olaraq әvәz edilәn birlәşdirici vә qablaşdırıcı materiallar kimi әvәz edilә bilәn hissә vә lәvazimatların itirilmәsi 
vә ya mәhv olması; 
5.3. daxili buxar, yaxud maye tәzyiqi vә ya istәnilәn daxiliyanma mühәrrikinin tәzyiqinә mәruz qalan hәr hansı buxar vә ya 
tәzyiq qazanının partlaması nәticәsindә vurulan  zәrәr vә itki; 
5.4. sığortalanmış maşın vә ya avadanlığa ictimai yollarda zәrәr dәymәsi, onun aşması vә ya mәhv olması; 
5.5. gәmiyә vә ya hәr hansı qayığa vurulan zәrәr  vә ya onların mәhv olması; 
5.6. qabararaq daşan suların tam, yaxud qismәn çәkilmәsi nәticәsindә vurulan zәrәr  vә ya onların mәhv olması; 
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5.7. sığortalanmış maşın vә ya avadanlığın daşınması, yüklәnmәsi vә ya boşalması zamanı dәyәn zәrәr vә ya onun mәhv 
olması; 
5.8. maşın vә avadanlığın davamlı olaraq istifadә edilmәsinin birbaşa nәticәsi olaraq meydana gәlәn zәrәr (aşınma, 
paslanma, korroziya, maşın vә avadanlığın kifayәt qәdәr istifadә edilmәmәsi vә normal hava şәraitinin olmaması 
sәbәbindәn keyfiyyәtini itirmәsi);   
5.9. sığorta olunmuş hәr hansı maşın vә ya avadanlığın hәr hansı testdәn keçirildiyi vә ya tәyinatından kәnar istifadә edildiyi 
zaman meydana gәlәn zәrәr;  
5.10. sığortalanmış maşın vә ya avadanlığın istehsalçı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş istismar qaydalarının pozulması 
nәticәsindә dәyәn zәrәr 
5.11. yerin altında işlәyәn maşın vә  avadanlığın mәhv olması  vә ya hәmin maşın vә ya avadanlığa zәrәr dәymәsi; 
5.12. Sığortaçının mәlumatının olub-olmamasından asılı olmayaraq, Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmә anında 
mövcud olan vә Sığortalıya vә ya onun nümayәndәsinә mәlum olmuş qüsurlar vә ya sәhvlәr nәticәsindә meydana gәlәn 
zәrәr; 
5.13. Sığortalı, yaxud onun nümayәndәsinin qәsdli hәrәkәti, yaxud qәsdәn yol verdiyi sәhlәnkarlıq nәticәsindә birbaşa vә 
ya dolayı yol ilә baş verәn vә ya әmәlә gәlәn vә ya artan zәrәr ; 
5.14. tәdarükçü vә ya istehsalçının qanun vә ya müqavilә әsasında mәsuliyyәt daşıdığı zәrәrlәr; 
5.15. inventarlaşmanın hәyata keçirildiyi zaman vә ya növbәti texniki xidmәt zamanı aşkar edilmiş itki vә ya zәrәr; 
5.16. Sığortalanmış maşın vә  avdanlığın istehsalı zamanı yol verilmiş qüsurlar, onların aradan qaldırılması xәrclәri. 
 
Maddә 6. Sığorta mәblәği, onun müәyyәn edilmәsi qaydası vә azadolma mәblәği 
 
6.1. Sığorta mәblәği - Sığorta müqavilәsinә  uyğun olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı vә Sığortaçının öhdәliklәrinin 

son hәddi olan pul mәblәğidir. 
6.2. Sığorta ödәnişinin ümumi mәblәği Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş ümumi sığorta mәblәğini, ayrı-ayrı maşın vә 
avadanlığa münasibәtdә sığorta ödәnişlәrinin mәblәği isә belә maşın vә avadanlığa münasibәtdә Sığorta müqavilәsindә 
nәzәrdә tutulmuş sığorta mәblәğlәrini aşa bilmәz. 
6.3. Sığorta ödәnişinin ümumi mәblәği, Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş ümumi sığorta mәblәğindәn Sığorta 
müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş vermiş sığorta hadisәlәri üzrә verilmiş sığorta ödәnişlәrinin ümumi 
mәblәğini çıxdıqdan sonra qalan mәblәği aşa bilmәz.   
6.4. Sığorta mәblәği Sığortalı ilә Sığortaçı arasında razılaşma әsasında müәyyәnlәşdirilir vә maşın vә avadanlığın Sığorta 
müqavilәsinin bağlandığı yerdә vә tarixdә olan hәqiqi dәyәrindәn - sığorta dәyәrindәn artıq ola bilmәz. 
6.5. Sığorta müqavilәsindә zәrәrin Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәyәn hissәsi – azadolma mәblәği - qeyd edilә bilәr. 
Azadolma mәblәği nәzәrdә tutularsa, onun növü, mәblәği vә tәtbiq edilmә qaydaları xüsusi şәrtlә müәyyәn edilir. 
 
 
Maddә 7. Sığorta ödәnişi 
 
Sığortaçı Sığortalıya dәymiş zәrәrin әvәzini aşağıdakı qaydada ödәyir: 
 
7.1. Sığortalanmış maşın vә avadanlıq mәhv olduqda vә ya ona  vurulduqda: 
 
Sığortalanmış әmlaka dәyәn zәrәr mәblәği  aşağıdakı yolla müәyyәn edilir: 
 

7.1.1. Sığortalanmış maşın vә avadanlıq mәhv olduqda – aşınma dәyәri nәzәrә alınmaqla hәmin maşın vә ya 
avadanlığa anoloji olan maşın vә ya avadanlığın bazar qiymәti;  
7.1.2. Sığortalanmış maşın vә avadanlığa  vurulduqda – tәmir işlәrinin görülmәsinә vә tәmir olunan maşın vә 
avadanlığın vәziyyәtindәn asılı olaraq onların aşınma dәyәri çıxılmaqla zәruri tәmir hissәlәrinin alınmasına çәkilәn 
xәrclәr.   

 
Sığortaçının seçiminә görә maşın vә ya avadanlığın tәmir xәrclәri Assistans şirkәti vә yaxud digәr ixtisaslaşmış ekspert 
tәşkilatı tәrәfindәn hazırlanmış, tәlәb olunan tәmirin qiymәtinin ilkin smetası (hesablanması, qiymәtlәndirilmәsi) әsasında, ya 
da hәqiqi tәmir faktına әsasәn müәyyәn olunur. 

 
Sığortaçı öz mülahizәsi әsasında Sığortalıya vurulmuş zәrәrin әvәzini pul vәsaitlәrinin ödәnilmәsi,  dәymiş maşın vә 
avadanlığın dәyişdirilmәsi vә ya tәmir edilmәsi yolu ilә ödәyәcәkdir. 

 
Maşın vә avadanlığın dәyişdirilmәsi xәrclәrinә, hәmçinin fraxt, gömrük rüsumu vә vergilәri vә buna zәrurәt olarsa, maşın vә 
avadanlığın quraşdırılması xәrclәri dә daxildir.       

 
Әlavә iş vaxtları, gecә vaxtı, bayram günlәrindә işlәrin hәyata keçirilmәsi vә ekspress daşımaya çәkilmiş xәrclәr yalnız belә 
xәrclәrin Sığortaçı ilә әvvәlcәdәn yazılı formada razılaşdırılması hallarında Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir.     

 
7.2. Sığortaçı tәrәfindәn tәminat verilәn zәrәrlәrin azaldılması mәqsәdilә çәkilmiş zәruri vә ağlabatan xәrclәr: 
 
Belә xәrclәrin zәruri olması vә Sığortaçının göstәrişlәrinә әmәl edilmәsi üçün çәkilmәsi şәrtilә, Sığortaçı tәrәfindәn tәminat 
verilәn zәrәrlәrin azaldılması mәqsәdilә çәkilәn ağlabatan xәrclәr.  
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Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq, belә xәrclәrә qarşı verilәn sığorta tәminatı, Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş 
sığorta mәblәğinә әlavә olacaq vә heç bir halda, zәdәlәnmiş әmlaka münasibәtdә Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş 
sığorta mәblәğinin 5%-dәn artıq olmayacaq. 
 
Sığortaçı, zәrәrlәrin qarşısını almaq vә ya azaltmaq üçün Sığortalının mümkün (sәmәrәli) vә ağlabatan tәdbirlәri bilәrәkdәn 
görmәmәsi nәticәsindә ortaya çıxan zәrәrlәri ödәmәk öhdәliyi daşımır. 
 
Maddә 8. Sığorta ödәnişinin hesablanması 
 
8.1. Sığorta müqavilәsindә azadolma mәblәği kimi göstәrilmiş mәblәğ Sığortaçı tәrәfindәn әsaslı qәbul edilәn hәr bir 
sığorta vәsatәtinin (tәlәbinin) vә/vә ya bir hadisә üzrә irәli sürülәn bir neçә vәsatәtin yekun mәblәğindәn çıxılır vә Sığortaçı 
belә vәsatәtin vә ya vәsatәtlәrin azadolma mәblәğinin çıxılmasından sonra qalan mәblәğ üçün öhdәlik daşıyır. 
8.2. Әgәr Sığorta müqavilәsindә hәr bir sığortalanmış maşın vә avadanlığa vә ya maşın vә avadanlıqlar qrupuna 
münasibәtdә ayrıca azadolma mәblәği müәyyәn edilmişsә, sığorta ödәnişinin mәblәğinin hesablanması zamanı hәr bir 
maşın vә avadanlıq vә ya maşın vә avadanlıqlar qrupu üzrә azadolma mәblәği ayrıca olaraq nәzәrә alınacaqdır.  
8.3. Sığortaçı tәrәfindәn әsaslı qәbul edilәn hәr bir vәsatәtә vә ya eyni hadisә üzrә bir necә vәsatәtә münasibәtdә 
ödәnilәcәk sığorta ödәnişinin mәblәği azadolma mәblәği tәtbiqindәn әvvәl Sığorta müqavilәsinin müvafiq bölmәsindә 
göstәrilmiş müvafiq sığorta mәblәğini vә mәsuliyyәt hәdlәrini aşmamalıdır. 
8.4. Sığortalının üçüncü tәrәfdәn tәzminat alması halında, bu tәzminatın mәblәği azadolma mәblәği tәtbiqindәn әvvәl 
sığorta ödәnişi mәblәğindәn çıxılmalıdır. 
8.5. Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi tarixinә sığorta haqqının tam ödәnilmәmәsi halında, Sığortaçı ödәnilmәmiş 
sığorta haqqının mәblәğini sığorta ödәnişinin mәblәğindәn çıxmaq hüququna malikdir. 
8.6. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә hәyata keçirilmiş sığorta ödәnişinin ümumi mәblәği Sığorta 
müqavilәsindә göstәrilmiş müvafiq mәsuliyyәt hәdlәrini vә sığorta mәblәğlәrini aşmamalıdır. 
 
 
Maddә 9. Qismәn sığorta 

 
Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilmiş sığorta mәblәği sığorta dәyәrindәn az olduğu halda (qismәn sığorta halında) 
Sığortaçı zәrәrin әvәzini sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrinә olan nisbәtindә ödәyir. 
 
 
Maddә 10. İkili sığorta 
 
Podratçının maşın vә avadanlığının sığortasında sığorta mәblәği hәmin әmlakın Sığorta müqavilәsi bağlandığı andakı hәqiqi 
dәyәrindәn – sığorta dәyәrindәn çox olduğu halda (ikili vә ya çoxqat sığorta halında), hәmin müqavilә sığorta mәblәğinin 
sığorta dәyәrindәn artıq olan hissәsindә etibarsızdır.  
 
Maddә 11. Qalıqlara olan hüququn keçmәsi vә sığortalanmış әmlaka hüquqdan imtina  
 
11.1.  Sığortaçı sığortalanmış maşın vә avadanlığın tam mәhvinin vә ya onun oğurlanmasının әvәzini ödәyәrsә, yaxud 
onun ayrı-ayrı hissәlәrini dәyişdirәrsә, Sığortaçının belә hüquqlardan istifadә etmәk qәrarına gәlmәsi şәrtilә, Sığortalının 
sığortalanmış maşın vә avadanlığa vә ya onların dәyişdirilmiş hissәsinә olan hüquqları Sığortaçıya keçir. Bu halda, Sığortalı 
hәmin hüquqların Sığortaçıya keçmәsi üçün bütün zәruri tәdbirlәri (o cümlәdәn, müvafiq icra hәkimiyyәti orqanlarında maşın 
vә avadanlığın qeydiyyatdan çıxarılması vә Sığortaçının adına qeydiyyata salınması ilә bağlı olan işlәri) öz hesabına 
görmәlidir. Lakin Sığortalı Sığortaçının razılığı olmadan maşın vә avadanlığa olan hüquqlarından üçüncünün xeyrinә imtina 
etmәk hüququna malik deyil. 
11.2.  Sığortalı bu Qaydalara әsasәn tam mәhv olmuş sayılan maşın vә avadanlığı öz sәrәncamında saxlamaq qәrarına 
gәlәrsә, bu halda Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalıya verilmәli olan sığorta ödәnişi sığorta mәblәğinin 75(yetmiş beş) faizini 
tәşkil edәcәkdir.  
11.3.  Oğurlanmış maşın vә avadanlıq sığorta ödәnişinin verilmәsindәn әvvәl vә ya sonra aşkar edilәrsә, Sığortaçının öz 
mülahizәsi әsasında sığortalanmış әmlakı özündә saxlamaq vә yaxud onu Sığortalıya qaytarmaq hüququ vardır. Sonuncu 
halda sığortalanmış maşın vә avadanlığa görә alınmış sığorta ödәnişi Sığortaçıya geri qaytarılmalıdır vә Sığortaçı yalnız 
oğrunun vә ya oğruların sığortalanmış әmlaka vurduğu zәrәrә görә bu Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә müvafiq olaraq 
mәsuliyyәt daşıyır. 
 
Maddә 12. Marağın keçmәsi 
 
Maşın vә ya avadanlığın satılması vә yaxud onlara hüquqların digәr şәxsә verilmәsi halında, Sığortaçının razılığı olmazsa, 
Sığorta müqavilәsi ilә verilәn sığorta tәminatı, alıcıya vә ya maşın vә ya avadanlığa hüquqları alan hәr hansı digәr şәxsә aid 
edilmir. Bu halda Sığortaçı ilә Sığortalı vә ya xeyrinә maşın vә ya avadanlıq özgәninkilәşdirilәn şәxs arasında yeni Sığorta 
müqavilәsi bağlana bilәr.  
 
 

FӘSİL 2 
Mülki mәsuliyyәt sığortası  

 
Maddә 13. Sığorta predmeti vә sığorta riski  
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13.1. Bu Fәsil üzrә sığorta predmeti Podratçının maşın vә avadanlığının istismarından yaranan mülki mәsuliyyәtdir. 
13.2. Bu Fәsil әsasında bağlanan Sığorta müqavilәsinә görә Sığortaçı, hәmin Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş sığorta 
haqqı müqabilindә Sığortalı ilә razılaşır ki, әgәr sığortanın qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә Podratçının maşın vә avadanlığı 
bütün Fәsillәrә aid olan Ümumi istisnalar vә II Fәslә aid olan Xüsusi istisnalarda göstәrilmiş sәbәblәrdәn fәrqli sәbәblәr 
üzündәn ücüncü şәxsә bәdәn xәsarәti yetirilmәsi, onun ölümü vә ya onun әmlakına ziyanın dәymәsi ilә nәticәlәnәn vә 
Sığortalının hüquqi mәsuliyyәtinin yaranmasına sәbәb olan qәza törәdәrsә, Sığortaçı Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş 
mәsuliyyәt hәddi cәrcivәsindә Sığortalıya, onun ödәmәyә hüquqi mәsuliyyәt daşıdığı vә bütün Fәsillәrә aid olan Ümumi 
istisnalar vә II Fәslә aid olan Xüsusi istisnaların qüvvәsi altına düşmәyәn zәrәrlәrin әvәzini aşağıda göstәrilәn qaydada 
ödәyәcәkdir: 

 
- Sığortaçı hәtta Sığortalıya qarşı irәli sürülmüş tәlәb vә ya iddiaların әsassız, saxta vә ya yalan olması 

halında belә ölüm, bәdәn xәsarәti vә ya әmlaka ziyan vurulması ilә әlaqәdar olaraq Sığortalıya qarşı irәli sürülmüş 
tәlәb vә ya iddialarla bağlı Sığortalını müdafiә etmәk hüququna vә belә tәlәb vә iddiaların araşdırılması vә hәllindә tam 
sәrbәstliyә malikdir. Lakin Sığortaçı hәyata kecirilmiş sığorta ödәnişlәrinin nәticәsindә Sığorta müqavilәsindә tәsbit 
olunmuş vә onun mәsuliyyәt hәddini ifadә edәn mәblәğin bitmәsi halında, hәr hansı tәlәb vә ya mәhkәmә qәrarları ilә 
bağlı mәblәği, yaxud iddianın müdafiәsi ilә әlaqәdar mәhkәmә xәrclәrini vә digәr xәrclәri ödәmәyәcәk. 

 
 
Maddә 14. II Fәslә aid xüsusi istisnalar 
 
14.1. Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu sığorta ilә aşağıdakılara tәminat verilmir: 
14.2. Sığortalının işcisinin maşın vә avadanlığı idarә edrәkәn Sığortalı ilә әmәk münasibәtlәrindәn irәli gәlәn peşә 
vәzifәlәrinin icrası zamanı vә bununla bağlı ölmәsi vә ya bәdәn xәsarәti alması nәticәsindә yaranan mәsuliyyәt;  
14.3. Sığortalının hәr hansı müqavilә ilә öz üzәrinә götürdüyü vә belә müqavilәnin mövcud olmaması halında yarana 
bilmәyәn hәr hansı mәsuliyyәt; 
14.4. Maşın vә avadanlığın altında olan hәr hansı körpüyә, viaduka, nәqliyyat magistralına vә ya bunlara bәnzәr başqa 
tikiliyә Avtonәqliyyat vasitәsinin titrәmәsi vә ya onun daşıdığı yükün çәkisinin ağırlığı nәticәsindә dәyәn ziyan. 
14.5. Әldәn cıxmış fayda vә ya digәr dolayı zәrәrlәr üçün mәsuliyyәt; 
14.6. Cәrimәlәr vә ya mәnәvi zәrәrlәr ücün tәzminat ödәmәk öhdәliyi ; 
14.7. Çirklәnmә, buxarlanma, his, tüstü, işlәnmiş qaz, turşular, qәlәvilәr, toksik kimyәvi maddәlәr, mayelәr vә ya qazlar, 
materialların tullantıları vә ya qıcıqlandırıcı tәsiri olan başqa zәhәrli vә çirklәndirici maddәlәrin torpağa, atmosferә vә hәr 
hansı su kanallarına vә ya hovuzlara ifraz edilmәsi, axması vә ya tullanmasından irәli gәlәn mәsuliyyәt.  

 
 
Maddә 15. Sığorta ödәnişi  
 
15.1. Sığortaçı Sığortalının aşağıdakı xәrclәrinin әvәzini ödәyir: 

15.1.1. Sığortaçının ilkin razılığı әsasında Sığortalı ilә üçüncü şәxslәr arasında mәhkәmәdәn kәnar razılaşma 
әsasında müәyyәn edilmiş tәzminat öhdәliklәrinin mәblәği; 
15.1.2. Üçüncü şәxslәrә zәrәr vurulması ilә әlaqәdar olaraq, mәhkәmә qәrarı ilә Sığortalının üzәrinә qoyulan 
tәzminat ödәnişlәrinin mәblәği; 
15.1.3. Sığortaçının ilkin razılığı әsasında üçüncü şәxslәrin irәli sürdüyü tәlәblәrdәn müdafiә olunmaq vә bu 
tәlәblәrin tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә Sığortalının cәkdiyi bütün xәrclәr; 
15.1.4. Sığortaçının tәminat verdiyi vә onun göstәrişlәrinә әmәl edilmәsi ücün zәrәrlәrin azaldılması mәqsәdilә 
çәkilәn zәruri, әsaslandırılmış, ağlabatan vә sәnәdlәşdirilmiş xәrclәr. 

15.2. Yuxarıda sadalanan bütün xәrclәrә münasibәtdә sığortaçıların mәsuliyyәtinin ümumi hәcmi heç bir halda Sığorta 
müqavilәsindә tәsbit edilmiş müvafiq mәsuliyyәt hәddini aşa bilmәz. 
 
 
 

FӘSİL 3.  
Sürücülәrin vә sәrnişinlәrin fәrdi qәza sığortası 

 
Maddә 16. Sığorta predmeti vә sığorta riski 

 
16.1.  Bu Fәsil üzrә sığorta predmeti Sığorta olunanların hәyat vә sağlamlığıdır. 
16.2. Bu Fәsil üzrә sığorta riskinә podratçının maşın vә avadanlığının bütün Fәsillәrә aid olan ümumi istisnalarda, 

habelә I vә III Fәsillәrә  aid olan xüsusi istisnalarda göstәrilmiş sәbәblәrdәn fәrqli sәbәblәr üzündәn qәza törәtmәsi 
nәticәsindә Sığorta olunanın hәyat vә sağlamlığına ziyan dәymәsi daxildir. 

16.3. Bu Fәsil әsasında bağlanan Sığorta müqavilәsinә görә Sığortaçı, hәmin Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş 
sığorta haqqı müqabilindә Sığortalı ilә razılaşır ki, әgәr sığortanın qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә maşın vә 
avadanlığın bütün Fәsillәrә aid olan Ümumi istisnalar vә I vә III Fәsillәrә  aid olan xüsusi istisnalarda göstәrilmiş 
sәbәblәrdәn fәrqli sәbәblәr üzündәn qәza törәtmәsi nәticәsindә Sığorta olunanın hәyat vә sağlamlığına ziyan 
dәyәrsә vә belә ziyan I vә III Fәsillәrә  aid olan xüsusi istisnaların qüvvәsi altına düşmәzsә, Sığortaçı Sığorta 
olunana vә ya onun qanuni vәrәsәlәrinә bu Qaydaların 18-ci maddәsinә müvafiq olaraq zәrәrin әvәzini 
ödәyәcәkdir. 
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Maddә 17. III Fәslә aid Xüsusi istisnalar 

17.1. Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu sığorta ilә aşağıda sadalananların nәticәsi 
olaraq Sığorta olunanların  ümumi әmәk qabiliyyәtini itirmәsi vә ya ölümü hallarına tәminat verilmir: 

17.2. Sui-qәsd vә ya sui-qәsdә cәhd vә ya bilә-bilә özünә bәdәn xәsarәti yetirmә; 
17.3. Maşın vә avadanlığı idarә edәn Sәlahiyyәtlәndirilmiş sürücünün ruhi pozğunluq vәziyyәtindә olması; 
17.4. İnsan hәyatını xilas etmәk mәqsәdilә edildiyi hallar istisna olmaqla, bilәrәkdәn özünü tәhlükә altına atma. 

 
 

Maddә 18. Sığorta ödәnişi 
18.1. Fәrdi qәza sığortası üzrә sığorta müqavilәsindә göstәrilәn maşın vә avadanlığın istifadәsi ilә әlaqәdar 

sürücüsünün vә (vә ya) sәrnişininin hәyat vә sağlamlığına dәyә bilәn zәrәrin aşağıda göstәrilәn hallarla 
nәticәlәnmәsi risklәrindәn sığorta tәminatı verilir: 

18.2. әmәk qabilliyәtinin itirilmәsi ilә әlaqәdar  I, II, III dәrәcә әlilliyin müәyyәn olunması; 
18.3. 18 yaşınadәk uşağın sağlamlıq imkanlarının mәhdudlaşması; 
18.4. ölüm. 

 
Maddә 19. Fәrdi qәzanın nәticәlәrinin tәzahür müddәti  

19.1. Fәrdi qәza anından 12 (on iki) ay müddәtindә baş verәn vә hәmin fәrdi qәzanın sәbәb olduğu bәdәn 
xәsarәtinin nәticәsi olan ölüm, fәrdi qәza nәticәsindә baş verәn ölüm sayılır.  

19.2. Әmәk qabiliyyәtinin daimi itirilmәsinә görә ödәnişlәr, belә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsinin fәrdi qәza hadisәsinin 
nәticәsindә baş vermiş olması, belә fәrdi qәzanın baş vermә tarixindәn 12 (on iki) ay әrzindә tәzahür etmәsi vә 12 
(on iki) ay әrzindә davam etmәsi halında hәyata kecirilir.  

19.3. Әmәk qabiliyyәtinin daimi itirilmәsi dedikdә, Sığorta olunanın hәr hansı peşәkar vә ya işguzar fәaliyyәtlә mәşğul 
olmasına tam mane olan vә 12 (on iki) ay davam edәn vә bu müddәtin bitmәsindәn sonra bәrpa olunması mümkün 
olmayan әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi başa düşülür.  
 

 
Maddә 20. Sığorta mәblәği 

20.1. Sürücülәrin vә sәrnişinlәrin fәrdi qәza sığortası müqavilәsi üzrә sığorta mәblәği tәrәflәrin razılığı ilә sığorta 
müqavilәsindә müәyyәn olunur. 

20.2. Sürücülәrin vә sәrnişinlәrin fәrdi qәza sığortası üzrә sığorta mәblәği bir oturacaq yeri, yәni bir sığorta olunan 
üçün sığorta mәblәğini ifadә edir. 

 
Maddә 21. Sığorta ödәnişinin verilmәsi 

21.1. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi tarixindәn 1 il müddәtindә sığorta olunanın ölmәsi halında sığorta ödәnişi 
sığorta mәblәğinin 100 faizi hәcmindә onun vәrәsәlәrinә verilir. 

21.2. Sığorta olunanın sağlamlığına zәrәr dәymәsi halında sığorta ödәnişi aşağıdakı mәblәğlәrdә ödәnilir: 
21.3. әmәk qabilliyәtinin itirilmәsi ilә әlaqәdar:  
21.4. Birinci dәrәcә әlillik müәyyәn olunduqda – sığorta mәblәğinin 100 faizi; 
21.5. ikinci dәrәcә әlillik müәyyәn olunduqda – sığorta mәblәğinin 80 faizi; 
21.6. üçüncü dәrәcә әlillik müәyyәn olunduqda – sığorta mәblәğinin 60 faizi; 
21.7. 18 yaşınadәk uşağın sağlamlıq imkanlarının mәhdudlaşması müәyyәn olunduqda – sığorta mәblәğinin 100 

faizi. 
21.8. Sığorta hadisәsi nәticәsindә sığorta ödәnişi almış sığorta olunana tәyin edilmiş әlillik dәrәcәsinin dәyişmәsi, 

yaxud onun ölmәsi ilә әlaqәdar  sığorta ödәnişi növbәti dәfә verilәrkәn, hәmin hadisә ilә bağlı bu Bölmә әsasında 
әvvәllәr verilmiş sığorta ödәnişi mәblәğlәri çıxılır. 



«Atәşgah» Sığorta Şirkәti   ASC                                                                                                                         Podratçının maşın vә avadanlığının sığortası                 
                                                                                                                   Qaydaları 

 

FӘSİL 4. 
Bütün fәsillәrә aid olan ümumi qaydalar 

 
 
Maddә 22. Bütün fәsillәrә aid olan sığorta risklәrindәn istisnalar vә ya sığorta tәminatında mәhdudiyyәtlәr 
 
Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmayıbsa, aşağıdakı halların nәticәsindә ortaya çıxan istәnilәn zәrәrlәrin 
bu sığorta ilә әvәzi ödәnilmir: 

22.1. hәr bir sığorta hadisәsi üzrә, Sığorta müqavilәsinin cәdvәlindә әks olunmuş vә Sığortalının mәsuliyyәt daşıdığı 
azadolma mәblәği;  

22.2. müharibә, hәrbi müdaxilә, xarici ölkәlәrin düşmәn hәrәkәti, hәrbi әmәliyyatlar (müharibәnin elan edilib 
edilmәmәsindәn asılı olmayaraq), vәtәndaş müharibәsi, iğtişaş, inqilab, tәtil, lokaut, ictimai çaxnaşma, hakimiyyәtin 
hәrbi yolla qәsb edilmәsi, hәr hansı siyasi tәşkilatla bağlı, yaxud bu tәşkilatın adından vә ya belә tәşkilatla әlaqәli 
hәrәkәt edәn müәyyәn şәxslәrin vә ya şәxslәr qrupunun qәrәzli hәrәkәtlәri, gizli sövdәlәşmә, müsadirә, hәr hansı 
de-yure, yaxud de-fakto hakimiyyәtin, yaxud dövlәt orqanının әmri ilә aparılan әmәliyyatlar nәticәsindә baş verәn 
vә ya әmәlә gәlәn  vә ya   artan zәrәr;  

22.3. nüvә reyaksiyası, nüvә şüalanması, yaxud radioaktiv zәhәrlәnmә nәticәsindә birbaşa vә ya dolayı yol ilә baş 
verәn vә ya әmәlә gәlәn vә ya artan  zәrәr; 

22.4. hәr hansı vasitәli zәrәr (hәyata keçirilәn xidmәtlәrin dayanması ilә әlaqәdar meydana gәlәn zәrәr) vә ya 
mәsuliyyәt; 

22.5. Sığortalının qәsdli hәrәkәtlәri; 
22.6. Maşın vә avadanlığı mәcburi qanunsuz zәbt etmә halları istisna olmaqla, Maşın vә avadanlığın toksik, spirtli vә 

narkotik sәrxoşluq vәziyyәtindә olan sәlahiyyәtlәndirilmiş şәxs tәrәfindәn idarә edilmәsi; 
22.7. Sunami, zәlzәlә vә ya vulkan püskürmәsi ; 
22.8. Hәddәn artıq yüklәmә vә ya dartma da daxil olmaqla maşın vә avadanlığın onun texniki tәyinatına uyğun 

gәlmәyәn mәqsәdlәrlә istifadә edilmәsi; 
22.9. Maşın vә avadanlığın Sığortanın әhatә etdiyi әrazidәn kәnar istismar olunması halında.  Sığortanın әhatә etdiyi 

әrazi Sığortaçının bu barәdә qabaqcadan xәbәrdar edilmәsi vә onun yazılı formada razılığının alınması şәrtilә 
genişlәndirilә bilәr. 
 

 
Maddә 23. Sığortanın әhatә etdiyi әrazi 
 
Tәrәflәrin başqa cür razılaşdığı vә belә razılaşmanın Sığorta müqavilәsindә (sığorta şәhadәtnamәsindә) tәsbit olunduğu 
hallar istisna olmaqla, bu sığorta Azәrbaycan Respublikasının әrazisini әhatә edir. 
 
 
Maddә 24. Sığorta müqavilәsinin bağlanması qaydası 
 
24.1. Bu Qaydalara әsasәn, Sığortaçı Sığorta müqavilәsini Sığortalı ilә bağlayır. 
24.2. Sığorta müqavilәsini bağlamaqdan ötrü Sığortalı özünә mәlum olan, Sığortaçının sığorta riskinin dәrәcәsini 

müәyyәnlәşdirmәsinә tәsir edә bilәcәk halları özündә әks etdirәn, müәyyәn olunmuş formada yazılı әrizәni dolduraraq 
Sığortaçıya  tәqdim etmәlidir. Bu әrizә Sığorta müqavilәsinin tәrkib hissәsi hesab edilir. 

24.3. Sığortalının әrizәsindә aşağıdakı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır: 
 

24.1. Sığortalının adı (fiziki şәxs olduqda, hәmçinin soyadı vә atasının adı), ünvanı vә  telefon nömrәsi; 
24.2. sığorta predmeti haqqında mәlumat; 
24.3. riskin dәrәcәsini vә sığorta haqqını müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan digәr mәlumatlar. 

 
24.4. Sığorta müqavilәsi yazılı formada aşağıdakı kimi bağlanır: 
 

24.4.1. Tәrәflәrin bu Qaydalar әsasında Sığorta müqavilәsini tәrtib edәrәk qarşılıqlı imzalaması yolu ilә; 
24.4.2. Bu Qaydalar ilә Sığortalının razı olmasını tәsdiq etmәsi şәrti ilә Sığortaçı tәrәfindәn ona sığorta 

şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә; 
 

24.5. Sığorta şәhadәtnamәsi tәrtib olunduğu halda, sığorta şәhadәtnamәsindә sığorta predmetinin sığortalandığı risklәr 
konkret olaraq sadalanmalıdır. 

24.6. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı özünә mәlum olan vә Sığortaçının Sığorta müqavilәsindәn imtina etmәk, 
yaxud onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn bütün hallar barәdә Sığortaçıya 
mәlumat vermәlidir. 

24.7. Eyni sığorta marağı ilә bağlı bir neçә sığortaçı ilә Sığorta müqavilәsi bağlayan Sığortalı bu barәdә sığortaçılardan 
hәr birinә mәlumat vermәlidir. Hәmin mәlumatda digәr sığortaçının adı vә müvafiq sığorta mәblәği göstәrilmәlidir. Tәlәb 
edildikdә, bu mәlumatları tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır.  

24.8. Sığorta obyekti bir neçә sığortaçıda sığortalandığı halda, sığortaçılar Sığortalı qarşısında birgә mәsuliyyәt 
daşıyırlar. 

24.9. Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, Sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ilk hissәsinin vә ya 
tam ödәnilmәsindәn sonra qüvvәyә minir. 

24.10. Sığorta yalnız Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta hadisәlәrini әhatә edir. 
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Maddә 25. Sığorta müqavilәsinә әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam verilmәsi qaydası 
 
25.1. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki tәrәfdәn imzalanmalıdır.  
25.2.  Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir: 

 
25.2.1. sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda; 
25.2.2. aşağıdakı hallar istisna olmaqla, Sığortalı fiziki şәxs öldükdә vә ya Sığortalı hüquqi şәxs lәğv edildikdә:  

 
25.2.2.1. .әmlak sığortası müqavilәsini bağlamış Sığortalı Sığorta müqavilәsi bağlayarkәn sığortalanmış әmlakı 
qәbul edәcәk hәr hansı şәxsi tәyin etmiş olduğu, habelә sığorta hadisәsi baş verәnәdәk Sığortaçının razılığı ilә 
onu dәyişdirmiş olduğu hallarda Sığortalı fiziki şәxs vәfat edәrsә, onun hәmin müqavilә üzrә hüquq vә vәzifәlәri 
mülki qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş vәrәsәlik qaydasında sığortalanmış әmlakı qәbul edәn şәxsә keçir; 
25.2.2.2. qanunvericilikdә vә ya Sığorta müqavilәsindә başqa şәrtlәr müәyyәn edilmәmişdirsә, Sığortalının hüquq 
vә vәzifәlәri sığorta predmeti olan miras әmlakın yeni mülkiyyәtçisinә, sahibinә vә ya istifadәçisinә hәm onun 
özünün, hәm dә Sığortaçının müqavilәdә rәsmilәşdirilәn razılığı ilә keçir; 
25.2.2.3.  Sığortalı olan hüquqi şәxs Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu dövrdә yenidәn tәşkil edildikdә, onun 
hәmin Sığorta müqavilәsi üzrә hüquq vә vәzifәlәri qanunvericiliyә uyğun olaraq müvafiq hüquq varisinә keçir; 

 
25.2.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta hadisәsi 

olmayan hallara görә başa çatdıqda; 
25.2.4.  Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә; 
25.2.5.  Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda; 
25.2.6. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada ödәmәdikdә;  

 
 

 
Maddә 26. Sığorta müqavilәsi qüvvәdә olduğu zaman tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri 
 
26.1. Sığortalı Sığorta müqavilәsi bağlandıqdan sonra meydana çıxan vә Sığortaçının müqavilәdәn imtina etmәk, yaxud onu 

mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn, sığorta riskinin artması ilә bağlı bütün hallar, 
xüsusәn dә aşağıdakı hallar barәdә Sığortaçıya tәxirә salınmadan mәlumat vermәlidir. 

 
26.1.1. İcarә vә ya hәr hansı digәr mülki-hüquq müqavilәsi әsasında podratçının maşın vә avadanlığının vә (vә 
ya) onun әlavә avadanlığının üçüncü şәxslәrә verilmәsi, hәmçinin girov müqavilәsinә әsasәn podratçının maşın vә 
avadanlığının yüklü edilmәsi; 
26.1.2. Podratçının maşın vә avadanlığının mülkiyyәt hüququnun üçüncü şәxslәrә keçmәsi;  
26.1.3. Podratçının maşın vә avadanlığının sığorta hadisәsi hesab olunmayan hadisә nәticәsindә ciddi 
zәdәlәnmәsi vә ya mәhv olması; 
26.1.4. Podratçının maşın vә avadanlığının әrizә formasında göstәrilmiş mәqsәdlәrdәn fәrqli mәqsәdlәr üçün 
istifadә edilmәsi; 
26.1.5. Podratçının maşın vә avadanlığının qeydiyyat sәnәdlәrinin itirilmәsi, oğurlanması vә ya dәyişdirilmәsi; 
26.1.6. Podratçının maşın vә avadanlığına aid olan vә Әrizә formasında Sığortalı tәrәfindәn göstәrilәn mәlumat 
vә halların dәyişmәsi;  

 
26.1. Sığorta riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına tәsir göstәrә bilәn hallar haqqında mәlumatı aldıqdan sonra Sığortaçı 
: 

 
26.2.1.  Sığorta müqavilәsinә müvafiq dәyişikliklәr edә bilәr; 
26.2.2. әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr; 
26.2.3. bu şәrait yarandıqdan sonra Sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr. 
 
 

 
Maddә 27. Sığorta haqqının ödәnilmәsi 
 
27.1.  Sığorta haqqı illik sığorta tariflәrinә әsasәn hesablanır.  
27.2. Sığorta haqqının ödәnilmәsi qaydası vә forması Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilir.  
27.3. Sığorta haqqını nağdsız formada ödәyәrkәn Sığortalı ödәniş tapşırığında sığorta haqqının ödәnilmәsinin әsasını tәşkil 
edәn Sığorta müqavilәsinin nömrәsinә istinad etmәlidir. 
27.4. Sığorta haqqı onun Sığortaçının bank hesabına daxil olduğu vә ya Sığortaçı tәrәfindәn nağd ödәniş formasında 
alındığı gün ödәnilmiş hesab olunur. 
27.5. Sığorta haqqı vә ya onun hissәsi vaxtında ödәnilmәdikdә Sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu Qaydaların 27.6-ci 
bәndinin tәlәbini nәzәrә alaraq yazılı surәtdә 15 (on beş) günәdәk müddәt müәyyәn edә bilәr. 
27.6. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi Sığorta müqavilәsi bağlandığı gündәn bir aydan gec 
olmayaraq ödәnilmәlidir. 
 



«Atәşgah» Sığorta Şirkәti   ASC                                                                                                                         Podratçının maşın vә avadanlığının sığortası                 
                                                                                                                   Qaydaları 

 

 
Maddә 28. Valyuta haqqında qeyd-şәrt 
 
28.1. Sığorta mәblәğinin, azadolma mәblәğinin vә tәlәblәrin xarici valyuta ilә ifadә olunduğu hallarda, bütün ödәnişlәr 
Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının ödәnişin hәyata keçirildiyi tarixә vә ya ödәnişә әsas verәn sәnәdin tәrtib edilmәsi 
tarixinә olan rәsmi mәzәnnәsi әsasında Azәrbaycan manatı ilә, ya da Azәrbaycan Respublikasının valyuta qanunvericiliyinә 
müvafiq olduğu hallarda hәr hansı xarici valyuta ilә hәyata keçirilә bilәr.  
28.2. Әgәr sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün әsas olan sәnәdlәr Azәrbaycan manatı vә ya Sığorta müqavilәsinin 
valyutasından fәrqli valyutada ifadә olunmuşdursa, Sığorta müqavilәsinin ifadә olunduğu valyutaya çevirmә Azәrbaycan 
Respublikası Milli Bankının hәmin sәnәdin buraxıldığı tarixә uyğun rәsmi mәzәnnәsi әsasında hәyata keçirilir. 

 
 
Maddә 29. Sığorta müqavilәsi qüvvәdә olduğu zaman tәrәflәrin qarşılıqlı münasibәtlәri 
 
29.1. Sığortalı Sığorta müqavilәsi bağlandıqdan sonra meydana çıxan vә Sığortaçının müqavilәdәn imtina etmәk, yaxud 
onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn sığorta riskinin artması ilә bağlı bütün hallar 
barәdә Sığortaçıya dәrhal vә tәxirә salınmadan mәlumat vermәlidir. 
 
29.2. Sığorta riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına tәsir göstәrә bilәn hallar haqqında mәlumatı aldıqdan sonra 
Sığortaçı : 
 

29.2.1. Sığorta müqavilәsinә müvafiq dәyişikliklәr edә bilәr; 
29.2.2. әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr; 
29.2.3. bu şәrait yarandıqdan sonra Sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr. 
 

 
Maddә 30. Sığorta müqavilәsinә әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam verilmәsi qaydası 
 
30.1. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki tәrәfdәn imzalanmalıdır.  
30.2.  Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir: 
 

30.2.1. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda; 
30.2.2. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallar hallar istisna olmaqla, Sığortalı fiziki şәxs öldükdә vә ya Sığortalı 
hüquqi şәxs lәğv olunduqda: 
30.2.3. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta 
hadisәsi olmayan hallara görә başa çatdıqda; 
30.2.4. Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә; 
30.2.5. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda; 
30.2.6. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada ödәmәdikdә;  
30.2.7. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş digәr hallarda. 

 
30.3.  Bu Qaydaların 30.2-ci bәndindә göstәrilәn hallarda Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi üçün әsas 
olan şәrait yarandıqda, Sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsindә maraqlı olan tәrәf dәrhal digәr tәrәfi bu barәdә xәbәrdar 
etmәlidir. 
30.4. Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda, hәmçinin tәrәflәrin başqa cür razılaşmasına әsasәn, Sığorta 
müqavilәsinә Sığortalının vә ya Sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verilәrkәn, bu barәdә bir tәrәf digәrinә әn azı 30 
(otuz) gün әvvәl (Sığorta müqavilәsi beş ildәn çox müddәtә bağlanmış olduqda 60 (altmış) gün, üç aydan az müddәtә 
bağlanmış olduqda isә 5(beş) iş günü әvvәl), tәlәbini әsaslandırdığı yazılı bildiriş göndәrmәlidir. Belә bildiriş Sığorta 
müqavilәsinin lәğvi tarixini özündә әks etdirmәklә Sığortalının vә ya Sığortaçının Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn ünvanına 
göndәrildikdә, Sığorta müqavilәsi bildirişdә göstәrilәn tarixdәn lәğv edilmiş sayılır. Bu bildirişin poçt vasitәsilә göndәrilmәsi, 
yuxarıda göstәrildiyi kimi, hәmin xәbәrdarlığın edilmәsi faktının sübut edilmәsi üçün kifayәtdir vә Sığorta müqavilәsi 
bildirişdә göstәrilәn tarixdәn vә vaxtdan etibarsız sayılacaq.  
30.5. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildikdә, sığorta qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna 
olmaqla, Sığortaçı hәmin Sığorta müqavilәsi üzrә işlәrin aparılması xәrclәrini çıxmaqla Sığorta müqavilәsinin qurtarmamış 
müddәti üçün sığorta haqqını ona qaytarır;  
30.6. Sığorta müqavilәsinә Sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә o, sığorta haqqını bütünlüklә Sığortalıya 
qaytarır; әgәr bu tәlәb Sığortalının Sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәsi ilә bağlıdırsa, Sığortaçı hәmin 
Sığorta müqavilәsi üzrә işlәrin aparılması xәrclәri çıxılmaqla, Sığorta müqavilәsinin qurtarmamış müddәti üçün sığorta 
haqqını qaytarır. 
30.7. 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.  
30.8. 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 Qaydaların 30.3 vә 
30.4-cü bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir. 
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30.9. Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta haqqının yenidәn hesablanmalı olması halında Sığortaçı bunlardan hansının daha 
yüksәk olmasından asılı olaraq, artıq qazanılmış sığorta haqqını vә ya hәr hansı minimal vә (vә ya) depozit sığorta haqqının 
qısamüddәtli hissәsini saxlamaq hüququna malikdir. 
 
Maddә 31. Mәlumatın tәhrif edilmәsi vә aldatma 
 
Әgәr Sığortalı vә ya onun hәr hansı nümayәndәsi Sığorta müqavilәsi vә ya Sığortaçı vә/vә ya hәr hansı digәr Sığortaçı ilә 
bağlanmış vә artıq öz qüvvәsini itirmiş, Sığorta müqavilәsi üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn şәrait vә ya mәlumatı 
gizlәdәr, yaxud tәhrif edәrsә vә ya belә aldatmanın zәrәrin hәcmi vә digәr mәsәlәlәrә aid olub-olmamasından asılı 
olmayaraq bilә-bilә aldatma yolu ilә yalan vәsatәt (tәlәb) irәli sürәrsә, Sığorta müqavilәsi vә bütün tәlәblәr etibarsız hesab 
edilәcәk. 
 
Maddә 32. Tәhlükәsizlik normalarının pozulması 
 
Әgәr Sığortalı qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş yanğın tәhlükәsizliyi, maşın vә avadanlığın vә onların yerlәşdiyi әrazinin 
mühafizәsi, hәyata keçirilәn işlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması qaydalarını vә digәr analoji qaydaları pozursa vә belә 
qayda pozuntuları sığorta hadisәsinin yaranmasına birbaşa vә ya dolayı yolla sәbәb olursa, Sığortalı sığorta ödәnişini 
vermәkdәn imtina etmәk hüququnu әldә edir.     
 
 

 
FӘSİL 5 

Tәlәblәrin tәnzimlәnmәsi 
 

Maddә 33.  Zәrәrin qarşısının alınması vә hәcminin azaldılması 
 
33.1. Bu sığorta ilә tәminat verilib verilmәmәsindәn asılı olmayaraq, Sığortalı artıq vurulmuş zәrәrin azaldılması vә 
gәlәcәkdә baş verә bilәcәk zәrәrlәrin qarşısının alınması mәqsәdi ilә bütün ağlabatan vә zәruri tәdbirlәri görmәyә 
borcludur. Sığortalının belә tәdbirlәri görmәmәsinin birbaşa vә ya dolayı nәticәsi olaraq baş vermiş istәnilәn zәrәrә qarşı 
sığorta tәminatı verilmir.  
 
33.2. Sığortalanmış maşın vә avadanlığı xilas etmә, tәmir etmә vә ya onun qorunub saxlanması mәqsәdi ilә görülәn bütün 
belә tәdbirlәr bütün maraqlı tәrәflәrin mәnafeyi üçün hәyata keçirilmiş hesab edilir vә tәrәflәrdәn heç birinin hüquqlarına 
tәsir etmir. Belә tәdbirlәrin görülmәsi zamanı Sığortalı Sığortaçıdan aldığı bütün tәlimatlara әmәl etmәlidir. 
 
Maddә 34. Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalının vәzifәsi 
34.1.  Bu Qaydalar әsasında bağlanmış Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә Sığortalı, yaxud 
Faydalanan şәxs hadisәdәn xәbәr tutduqdan dәrhal sonra vә ya mümkün olan әn qısa müddәt әrzindә Sığortaçıya vә ya 
onun nümayәndәsinә, eyni zamanda qanunvericiliyә uyğun olaraq hәmin hadisә barәdә mәlumatlandırılmalı olan 
sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarına hәr hansı vasitә ilә xәbәr vermәlidir.  
34.2.  Sığorta müqavilәsindә sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә mәlumat vermәyin müddәti vә (vә yaxud) metodu 
göstәrilmişdirsә, bu müәyyәn olunmuş müddәtdә vә hәmin metodla hәyata keçirilmәlidir.  
34.3.  Oğurluq vә ya talan nәticәsindә maşın vә avadanlığın mәhv olması vә ya onlara zәrәr vurulması halında, Sığortalı bu 
barәdә dәrhal hüquq mühafizә orqanlarına mәlumat vermәlidir. 
34.4.  Sığortalı, sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktını  tәsdiq edәn vә (vә ya) sığorta ödәnişinin hәcminin 
müәyyәnlәşdirilmәsi üçün lazım olan,  qanunvericiliyә vә işgüzar adәtlәrә uyğun olaraq tәlәb olunan sәnәdlәr dә daxil 
olmaqla, özündә olan bütün sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәlidir. 
34.5.  Sığortalı Sığortaçıya araşdırma aparmağa vә ona zәrәrin baş verdiyi şәraiti, onun xarakteri vә hәcmini 
müәyyәnlәşdirmәk üçün әhәmiyyәt daşıyan sәnәdlәrlә maneәsiz tanış olmaq imkanını vermәlidir; 
34.6.  Sığorta tәminatı verildikdәn sonra Sığortalının itkilәri üçüncü şәxslәr tәrәfindәn tam şәkildә, yaxud qismәn ödәnilәrsә, 
o cümlәdәn qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş iddia müddәti әrzindә qanuna görә Sığortalını sığorta tәminatını әldә etmәk 
hüququndan tam şәkildә vә ya qismәn mәhrum edәn şәrait yaranarsa, Sığortalı üçüncü şәxslәrdәn vәsaitlәri aldıqdan 
sonra, yaxud Sığortaçıdan qanun әsasında sığorta tәminatının müvafiq hissәsini Sığortaçıya qaytarmaq barәdә tәlәbi 
aldıqdan sonra 5 iş günü әrzindә müvafiq mәblәği geri qaytarmalıdır. 
34.7.  Sığorta hadisәsinin baş vermәsi vә vurulan zәrәrin hәcminin sübuta yetirilmәsi öhdәliyini Sığortalı daşıyır. 
 
 
Maddә 35. Sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt 
 
35.1. Sığortaçı bu Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün әsas ola bilәcәk hadisә vә onun nәticәlәri ilә 
әlaqәdar Sığortalının bütün hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt etmәk vә sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsinә tәsir edә bilәn 
bütün mәsәlәlәr haqqında qәrar qәbul etmәk imkanına malik olmalıdır. 
35.2. Sığortalı Sığortaçı vә yaxud onun tәyin etdiyi Assistans şirkәti tәrәfindәn baxış hәyata keçirilәnәdәk sığorta 
hadisәsi nәticәsindә zәdәlәnmiş sığorta obyektini sığorta hadisәsindәn sonrakı vәziyyәtdә saxlamağa borcludur. 
35.3. Sığortaçı zәrәrin baş verdiyi әraziyә daxil ola, zәdәlәnmiş maşın vә avadanlığı ona tәqdim edilmәsini tәlәb edә 
bilәr. Sığortaçının belә hәrәkәtlәri etmәsi, sığorta hadisәsi ilә bağlı hәr hansı öhdәliyin Sığortaçı tәrәfindәn qәbul edilmәsi 
kimi qiymәtlәndirilә bilmәz. Yuxarıdakı şәrtlәrә әmәl olunmadıqda sığorta ödәnişi verilmir.        
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35.4. Әgәr Sığortalı ilә Sığortaçı arasında zәrәrin miqdarının real tәmir xәrclәri әsasında müәyyәn edilmәsi barәdә 
razılıq әldә edilәrsә, onda tәmir emalatxanası da tәmir işlәri başlanmazdan әvvәl Sığortaçı ilә razılaşdırılmalıdır. 
35.5. Sığortalı sığorta hadisәsinin digәr iştirakçılarının vә sığorta hadisәsi ilә bağlı mәsәlәlәrә baxan sәlahiyyәtli dövlәt 
orqanlarının bununla bağlı bütün hәrәkәtlәri barәdә Sığortaçıya tәxirә salınmadan mәlumat vermәk öhdәliyi daşıyır. 
35.6. Sığorta hadisәsi ilә bağlı bütün rәsmi vә qeyri-rәsmi tәhqiqatlarda Sığortaçı öz hesabına sığorta etdirәnin 
maraqlarını tәmsil vә müdafiә etmәk hüququna malikdir. 
 
 
Maddә 36. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı 
 
Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün Sığortalı aşağıdakı sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәlidir: 
36.1. sığorta hadisәsi haqqında yazılı әrizә; 
36.2. Sığorta müqavilәsinin (Sığorta şәhadәtnamәsinin) әsli; 
36.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsini tәsdiq edәn sәnәd; 
36.4. zәrәrin hәcmini müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr; 
36.5. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün lazım olan digәr 
sәnәdlәr. 
 
Maddә 37. Subroqasiya hüququ 
 
37.1. Subroqasiya hüququ, sığorta ödәnişini almış şәxsin ona dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan üçüncü şәxsә qarşı 
malik olduğu hüquqlardan vә vasitәlәrdәn hәmin ödәnişi vermiş Sığortaçının istifadә etmәk hüququdur.  
37.2. Sığortalı Sığortaçınının subroqasiya hüququnun tәmin edilmәsi üçün öz imkanları çәrçivәsindә ona hәr cür kömәk 
göstәrmәlidir vә Sığortaçını Sığortalının adından tәlәb irәli sürmәk üçün zәruri olan bütün sәnәdlәr, sübutlar vә mәlumatlarla 
tәmin etmәlidir. 
37.3. Sığortalının hәr hansı mәhkәmәdәnkәnar razılışma vә ya mәhkәmә qәrarı әsasında zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan 
şәxslәrdәn aldığı tәzminat mәblәğlәri ilk növbәdә Sığortaçının Sığorta müqavilәsi üzrә hәyata keçirdiyi sığorta ödәnişinin 
әvәzinin ödәnilmәsinә sәrf olunacaq. Yalnız Sığortaçının hәyata keçirdiyi sığorta ödәnişinin tam mәblәğinin Sığortaçıya 
qaytarılması halında, Sığortalı qalan mәblәği almaq hüququnu әldә edir. 
37.4. Әks qaydanın Sığorta müqavilәsindә tәsbit olunduğu hallar istisna olmaqla, Sığortalı Sığortaçının әvәzini ödәdiyi 
zәrәrlәr üçün mәsuliyyәt daşıyan şәxsә qarşı tәlәb hüququndan imtina edәrsә vә ya Sığortalının tәqsiri üzündәn bu 
hüquqdan istifadә qeyri-mümkün olarsa, Sığortaçı sığorta ödәnişini ödәmәk öhdәliyindәn tam vә ya qismәn azad olunur vә 
sığorta ödәnişinin tam vә ya müvafiq hissәsini özünә qaytarmaq hüququnu әldә edir.  
 
Maddә 38. Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları 
 
Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, aşağıdakı halların nәticәsindә ortaya çıxan istәnilәn 
zәrәrlәrin bu sığorta ilә әvәzi ödәnilmir vә sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina edilir 
 
38.1. bu Qaydaların 29.1. vә 34.1-ci bәndlәrinin tәlәblәrinә әmәl edilmәmәsi nәticәsindә, o cümlәdәn sığorta predmeti vә 
(vә ya) sığorta hadisәsi barәsindә 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 ilә әlaqәdar olaraq onun mәnafelәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozulduqda ; 
38.2. bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan Mühüm şәrtlәrin yerinә yetirilmәmәsi ilә sığorta hadisәsi arasında әlaqәnin olub-
olmamasından asılı olmayaraq Sığortalının Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan belә şәrtlәrә әmәl etmәmәsi;  
38.3.  yerinә yetirilmәdiyi tәqdirdә sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına gәtirib çıxaran, 
Sığortalı tәrәfindәn Sığorta müqavilәsinә, bu Qaydalara vә ya qanunvericiliyә әsasәn ona hәvalә edilәn öhdәlik vә şәrtlәrin 
yerinә yetirilmәmәsi. Bu halda Sığortaçının vermәmәyә haqlı olduğu sığorta ödәnişinin mәblәği, belә yerinә yetirilmәmәnin 
sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına tәsir dәrәcәsinә müvafiq olmalıdır.  
38.4. Sığortalının, müvafiq hallarda zәrәrçәkәnin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә yönәlәn qәsdәn etdiyi hәrәkәti vә ya 
hәrәkәtsizliyi, habelә sığorta hadisәsi ilә birbaşa sәbәb әlaqәsindә olan qәsdәn cinayәt törәtmәsi; 
38.5. Sığorta müqavilәsi vә ya qanunla hәrbi risklәrin sığortalanması nәzәrdә tutulmadıqda hadisәnin baş vermәsinin hәrbi 
әmәliyyatlar vә ya hәrbi xarakterli tәdbirlәr hesab edilәn halların nәticәsi olması; 
38.6. Sığortalının sığortalanmış maşın vә avadanlığa dәyәn zәrәrin qarşısını almaq vә ya hәcmini azaltmaq üçün lazımi vә 
mümkün tәdbirlәri görmәk iqtidarında olduğu halda, hәmin tәdbirlәri qәsdәn görmәmәsi; bu zaman sığorta ödәnişindәn o 
hәcmdә imtina edilә bilәr ki, Sığortalı mümkün tәdbirlәri görmüş olsaydı, zәrәrin miqdarı hәmin hәcmdә azalmış olardı; 
38.7. Sığortaçının sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәrini araşdırmasına Sığortalı tәrәfindәn maneçilik törәdilmәsi; 
38.8. Sığortalının zәrәrin әvәzini tam olaraq zәrәr dәymәsindә tәqsirli olan şәxsdәn alması; zәrәr vuran zәrәrin әvәzini 
qismәn ödәmiş olduqda sığorta ödәnişindәn ödәnilmiş mәblәğ hәcmindә imtina edilir; 
38.9. baş vermiş hadisәnin Sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab edilmәmәsi; 
38.10. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının tam vә ya onun ilk hissәsinin ödәnilmәsi müddәti başa çatdıqdan sonra baş 
vermәsi halında sığorta haqqı ödәnilmәmiş olduqda;  
38.11. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının növbәti hissәsinin müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş ödәnilmәsi müddәti başa 
çatdıqdan 15 gün sonra baş vermәsi halında sığorta haqqının müvafiq hissәsi ödәnilmәmiş olduqda;  
38.12. sığorta hadisәsinin bu Qaydaların 27.5-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş halda Sığortaçının müәyyәn etdiyi müddәtin 
başa çatmasından 3 gün sonra baş vermәsi halında sığorta haqqının müvafiq hissәsi ödәnilmәmiş olduqda.  
38.13. yerinә yetirilmәdiyi tәqdirdә sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına gәtirib çıxaran, 
Sığortalı tәrәfindәn Sığorta müqavilәsinә, bu Qaydalara vә ya qanunvericiliyә әsasәn ona hәvalә edilәn öhdәlik vә şәrtlәrin 
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yerinә yetirilmәmәsi. Bu halda Sığortaçının vermәmәyә haqlı olduğu sığorta ödәnişinin mәblәği, belә yerinә yetirilmәmәnin 
sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına tәsir dәrәcәsinә müvafiq olmalıdır; 
38.14. Sığortalının, hәmçinin onun nümayәndәsinin qәsdi vә ya kobud ehtiyatsızlığı; 
38.15. Sığorta hadisәsinin xarakteri bunu tәlәb etmәsinә baxmayaraq, Sığortalı tәrәfindәn hәmin hadisә barәdә sәlahiyytli 
dövlәt orqanlarına mәlumat verilmәdikdә; 
38.16. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktı sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn tәsdiq edilmәdikdә; 
38.17. Sığortalı tәrәfindәn yanğın vә mühafizә tәhlükәsizliyi qaydalarının qәsdәn pozulması. 
 
Maddә 39. Sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında qәrarın 
qәbul edilmәsi müddәti, sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası  
 
39.1. Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında qәrarı bu 
Qaydaların 36.3-cü maddәsindә göstәrilәn sәnәdlәrin tәqdim edildiyi andan 30 iş günü әrzindә qәbul edir. 
 
39.2. Qanunvericiliklә vә bu Qaydalarla müәyyәn edilmiş sığorta ödәnişinin vermәkdәn imtina halları istisna olmaqla, 
Sığortaçı vә yaxud Sığortaçının tәyin etdiyi Assistans şirkәti sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar bütün sәnәdlәri aldıqdan sonra 
ödәniş aparılmasının forması, qaydası vә sair әlaqәdar mәlumatları әks etdirәn ödәnişә әsas verәn sәnәdi (sığorta aktı, 
razılaşma, protokol vә s.) tәrtib edir vә razılaşdırmaq üçün bu sәnәdi Sığortalıya vә/vә yaxud Faydalanan sәxsә tәqdim edir. 
39.3. Sığortalı vә/vә yaxud Faydalanan sәxs ödәnişә әsas verәn sәnәdi imzaladıqdan sonra, onu Sığortaçıya qaytarır vә 
Sığortaçı ödәnişә әsas verәn sәnәddә başqa müddәt nәzәrdә tutulmadıqda bu sәnәdi aldığı gündәn etibarәn 30(otuz) iş 
günü әrzindә sığorta ödәnişini hәyata keçirir. 
 
Maddә 40. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә yetirilmәmәsinә 
görә tәrәflәrin mәsuliyyәti 
 
Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәr bir-birlәri 
qarşısında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş mәsuliyyәti daşıyırlar. 
 
Maddә 41. Mübahisәlәrin hәlli qaydası 
 
Sığortaçı ilә Sığortalı arasında sığorta müqavilәlәri ilә bağlı olan mübahisәlәr danışıqlar yolu ilә, razılaşma әldә 
olunmadıqda isә, Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәll olunur. 
 
Maddә 42. Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması  
 
Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı vә Sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr barәdә razılığa gәlә 
bilәrlәr. 


