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Sığorta sinfi 
Bu Qaydalar әsasında hәyata keçirilәn sığorta, sığorta obyektinә görә әmlak sığortası sinifinә aiddir.  
 
Ümümi 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 - Azәrbaycan Respublikasının qanunveriliciyi әsasında fәaliyyәt göstәrәn vә Azәrbaycan 
Respublikasında sığorta fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanından xüsusi razılıq 
almış «Atәşgah» Sığorta şirkәti ASC; 
 
Faydalanan şәxslәr - sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq sığorta ödәnişini almaq hüququ olan şәxs 
 
Sığorta hadisәsi - qanunvericiliyә vә ya sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin sığortalıya, sığorta olunana 
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, sığorta olunanın 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 predmeti – sığorta müqavilәsi üzrә sığortalanan әmlak mәnafelәrinin aid olduğu әmlak (Heyvanlar) 
 
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 müqavilәsi - sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödәmәsi müqabilindә sığorta obyektinin mәruz qala 
bilәcәyi risklәrlә bağlı itkilәrin, dәyәn zәrәrin әvәzinin vә ya razılaşdırılan pul mәblәğinin müәyyәn 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 vә 
(vә ya) sığorta olunana 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 
 
Şәrtli azadolma mәblәği - mәblәğinin nәzәrdә tutulması halında, sığorta hadisәsi nәticәsindә dәyәn zәrәrin 
hәcmi hәmin mәblәğdәn cox olduqda zәrәr mәblәğindәn azadolma mәblәği cıxılmır. 
 
Şәrtsiz azadolma mәblәği - nәzәrdә tutulduqda hәmin mәblәğ hәr bir halda zәrәr mәblәğindәn cıxılır. 
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Gözlәmә müddәti - gözlәmә müddәti, sığorta hadisәsi nәticәsindә hәmin müddәt әrzindә yaranan itkilәrin 
sığorta tәminatı ilә әhatә olunmayan vә sığortalının üzәrindә qalan hissәsidir. 
 
Şәrtli gözlәmә muddәti - muәyyәn edildikdә sığorta hadisәsinin nәticәlәrinin hәmin muddәtә bәrabәr vә ya 
ondan artıq muddәtdә davam etmәsi şәrti ilә sığorta tәlәbi vә ya sığorta odәnişi sığorta hadisәsinin baş 
vermәsindәn kecәn hәmin muddәt qәdәr vaxt әrzindә yaranan itkilәrә dә şamil edilir. 
 
Sığorta muqavilәsindә şәrtsiz gözlәmә muddәti - muәyyәn edildikdә sığorta tәlәbi vә ya sığorta odәnişi sığorta 
hadisәsinin baş vermәsindәn kecәn hәmin muddәt qәdәr vaxt әrzindә yaranan itkilәrә şamil edilmir. 
 
Sığortanın әrazisi – sığorta tәminatının qüvvәdә olduğu әrazi hüdudları. 
 
 
1. Sığorta predmeti. 
Bu Qaydalara әsasәn Sığortalının әmlak mәnafelәrinin aid olduğu heyvanlar sığortanın predmeti hesab olunur. 
1.1. Bu sığоrta qaydaları ilә aşağıda göstәrilәn heyvanlara tәminat verilir: 
1.1.1. Sığоrta оluna bilәn heyvanlar vә оnların yaş hәdlәri: 
1.1.1.1. 6 aylığından 12 yaşına qәdәr (12 yaş da daхil оlmaqla) at, uzunqulaq vә qatırlar; 
1.1.1.2. 6 aylığından 9 yaşına qәdәr (9 yaş da daхil оlmaqla) inәklәr, öküzlәr; 
1.1.1.3. 6 aylığından 14 yaşına qәdәr (14 yaşda daхil оlmaqla) camışlar; 
1.1.1.4. 6 aylığından 4 yaşına qәdәr (4 yaş da daхil оlmaqla) yerli vә merenоs qоyunlar, anqоr keçisi; 
1.1.1.5. 6 aylığından 3 yaşına qәdәr (3 yaş da daхil оlmaqla) dоnuzlar; 
1.1.1.6. 6 aylığından 8 yaşına qәdәr (8 yaş da daхil оlmaqla) ev, оv, gözәtçi vә çоban itlәri. 
 
 
2. Sığorta mәblәğlәrinin muәyyәn edilmәsi qaydası 
2.1. Sığorta mәblәği sığortaçı ilә sığortalı arasında razılaşdırılaraq müәyyәnlәşdirilir vә sığortalanmış risklәr üzrә 
sığortaçının öhdәliyinin son hәddidir.  
 
3. Sığorta risklәri: 
3.1. Sığоrta tәminatına aşağıdakı hallar nәticәsindә dәyәn ziyan vә zәrәrlәr daхil edilir: 
3.1.1. Bütün növ adi vә keçici хәstәliklәr, bоğaz оlma, dоğum, aхtalama vә ya cәrrahiyyә әmәliyyatı aparılması; 
3.1.2. Hәr cür qәzalar, vәhşi heyvanların hücumu, kәnar şәхslәrin qәsdәn zәhәrlәmәsi, yaralaması vә ya şikәst 
etmәsi; 
3.1. 3. Şaхtadan dоnma, mәftil, mismar, daş vә digәr bu kimi bәrk vә dәlici cisimlәr udması vә ya dәrmanlanmış 
sahәdә оtlaması; 
3.1.4. Qasırğa, ildırım, zәlzәlә, su basqını, tоrpaq çökmәsi vә ya sürüşmәsi; 
3.1. 5. Yanğın vә ya partlayış nәticәsindә, heyvanların mәcburәn kәsdirilmәsi dә daхil оlmaqla, tәlәf оlmasına 
görә sığоrtalıya dәyәn hәqiqi zәrәrlәr. 
3.2. Sığorta tәminatının genişlәdirilmәsi. 
Sığortaçı әlavә sığorta haqqı müqabilindә aşağıda sadalanan risklәri tәminata daxil edә bilәr: 
3.2.1. Dәniz, hava vә avtоmоbil yоllarında mühәrrikli vә ya mühәrriksiz nәqliyyat vasitәlәrilә hәyata keçirilәn 
daşımalar zamanı baş verәn tәlәf оlma vә ya zәdәlәnmә; 
3.2.2. Оğurlanma, itmә; 
3.2.3. Tәtil, lоkaut, хalq hәrәkatları vә bunlarla әlaqәdar hәrbi vә inzibati tәdbirlәr nәticәsindә dәyәn ziyan vә 
zәrәrlәr. 
 
4. İstisnalar (Sığorta tәminatından mәhdudiyyәtlәr). 
4.1. Sığorta şәhadәtnamәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa aşağdakılar nәticәsindә baş verәn zәrәr vә 

ziyan sığorta tәminatına daxil deyil: 
4.1.1. Manqо, saqqо, at vәbası, heyvan vәbası, vәrәm, bruselyоz, keçici ciyәr ağrısı хәstәliklәri;  
4.1.2. Bütün növ yarış, оyun, sirkdә iştrak vә ya güc sınaqları ; 
4.1.3. Müharibә, hәr cür hәrbi hәrәkәtlәr, istila, хarici düşmәn hәrәkәtlәri, (müharibә elan edilib-
edilmәmәsindәn asılı оlmayaraq), vәtәndaş müharibәsi, qiyam, üsyan vә bunlarla әlaqәdar hәyata keçirilәn 
inzibati vә hәrbi tәdbirlәrin nәticәsi; 
4.1.4. Nüvә partlayışı radiasiya, radiоaktiv çirklәnmә, vә bunlarla әlaqәdar hәyata keçirilәn hәrbi vә inzibati 
tәdbirlәrin nәticәsi; 
4.1.5. Sәlahiyyәtli оrqanlarının sәrәncamı ilә heyvanların mәhvi, mәnimsәnilmәsi vә ya müsadirә edilmәsi; 



 

 

 

4

 
5. Sığortanın әrazisi 
5.1 Bu sığorta, sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, Azәrbaycan Respublikasının 
әrazisindә qüvvәdәdir. 
5.2 Әgәr sığorta müqavilәsindә sığortanın әrazisi göstәrilmişdirsә, yalnız hәmin әrazidә baş verәn sığorta 
hadisәlәrinә sığorta tәminatı verilir.  
5.3 Sığortanın әrazisi, Sığortaçının bu barәdә qabaqcadan xәbәrdar edilmәsi, yazılı surәtdә razılığının alınması 
vә әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsi şәrti ilә genişlәndirilә bilәr. 
 
6. Sığorta muqavilәsinin bağlanması, hәmcinin ona әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam verilmәsi 
qaydası: 
6.1. Sığorta müqavilәsinin bağlanması: 
6.1.1. Sığorta müqavilәsinin bağlanması faktı sığorta qaydaları әlavә edilmәklә, Sığortalıya verilәn sığorta 
şәhadәtnamәsi ilә tәsdiq edilir. 
6.1.2. Sığortaçinın tәlәb etdiyi halda sığorta müqavilәsinin bağlanması üçün Sığortalı  müvafiq әrizә formasını 
doldurur. 
6.1.3. Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmә vә sona çatma anı sığorta şәhadәtnamәsi(müqavilәsi)ilә 
müәyyәn edilir. 
6.1.4. Sığorta yalnız sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta hadisәlәrini 
әhatә edir. 
6.1.5. Sığortaçinın tәlәb etdiyi halda müqavilә bağlanan zaman sığоrtalı heyvanların sağlamlığı ilә әlaqәdar 
әrazi üzrә baytar hәkimindәn öz vәsaiti hesabına arayış (heyvanın yaşı  göstәrilmәklә) alaraq sığоrtaçıya tәqdim 
edir.  
6.1.6. Sığоrtalı heyvanlar, sığоrtaçının mәslәhәt bildiyi fоrmada (damğa vurulması, qulağına halqa taхılması vә 
s.) işarәlәnir. Işarәlәnmәsi mümkün оlmayan heyvanların nәzәrә çarpan vә dәyişmәz әlamәtlәri sığоrta 
şәhadәtnamәsindә qeyd оlunur.  
6.1.7. Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta müqavilәsi 1(bir) illik bağlanılır. 
6.2 Sığorta müqavilәsinә aşağıdaki hallarda әlavә vә dәyişiklik edilir: 
6.2.1 Sığorta müqavilәsinin şәrtlәri әsaslanan qanunlar dәyişdikdә; 
6.2.2 Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsinin, Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya                  

      Mәhkәmәsinin bilavasitә sığorta müqavilәsinә aidiyyәti olan qәrarları qәbul edildikdә; 
6.2.3 Sığorta şәrtlәri etibarsız sayıldıqda. 
6.2.4 Tәrәflәr öz istәyi ilә(hәr iki tәrәfin razılıq әldә etmәsi şәrti ilә), hәmçinin sığorta sahәsini tәnzimlәyәn 

qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda da sığorta müqavilәsinә әlavә vә dәyişiklik edә 
bilәrlәr. 

6.2.5 Sığortaçı sığorta riskinin artmasına tәsir edәn hallar barәdә mәlumatı әldә etdikdәn sonra aşağıda 
göstәrilәn hәrәkәtlәri etmәk hüququna malikdir: 

6.2.5.1   sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin vә müddәalarının dәyişmәsini tәlәb etmәk,  
6.2.5.2   әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb etmәk vә ya belә dәyişikliklәrin baş verdiyi      

        tarixdәn sığorta müqavilәsini lәğv etmәk. 
6.2.6 Sığorta müqavilәsinә edilәn bütün dәyişiklik vә әlavәlәr mütlәq yazılı şәkildә edilmәli vә bu Qaydaların 

müddәalarında başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, iki tәrәfdәn (sığortalı, sığortaçı) imzalanmalıdır vә 
möhürlәnmәlidir.  

6.3. Sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsi: 
6.3.1  Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda xitam verilir: 

6.3.1.1. Müqavilәnin müddәti bitdikdә; 
6.3.1.2. Sığortaçı müqavilә üzrә Sığortalı qarşısında öhdәliklәrini tam hәcmdә icra etdikdә; 
6.3.1.3. Sığortalı sığorta haqqlarını müqavilә ilә müәyyәn olunmuş müddәtdә ödәmәdikdә; 
6.3.1.4. Sığortaçı, Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları әsasında lәğv edildikdә; 
6.3.1.5. Sığorta müqavilәsinin etibarsız hesab olunması haqqında mәhkәmә tәrәfindәn qәrar qәbul 

edildkdә; 
6.3.1.6. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda;  
6.3.1.7. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda. 
6.3.1.8. Azәrbaycan Respublikasınin qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulan digәr hallarda. 
6.3.1.9. Sığorta müqavilәsinә Sığortalının vә ya Sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verilә bilәr.  
6.3.1.10. sığorta muqavilәsinә sığortalının vә ya sığortacının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitamn 

verilәrkәn bu barәdә bir tәrәf digәrinә әn azı 30 gun әvvәl (sığorta muqavilәsi beş ildәn cox 
muddәtә bağlanmış olduqda 60 gun, 3 aydan az muddәtә bağlanmış olduqda isә 5 iş gunu әvvәl) 
tәlәbini әsaslandırdığı yazılı bildiriş gondәrmәlidir. 
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6.3.1.11. Uzun müddәtli sığоrtalar zamanı, sığоrtalanmış heyvan sığоrta оlunduğu müddәt әrzindә bu 
qaydaların 1-ci maddәsindә göstәrilәn maksimum yaş hәddinә çatarsa, hәmin heyvana mәхsus 
tәminat lәğv оlunur. 

6.3.1.12. Әhәmiyyәtli hal haqqında әrizә formasında yanlış mәlumatlar olduğu sonradan aşkarlanarsa, 
Sığortaçı müqavilәyә xitam verә bilәr. 

 
7. Sığоrtа hаqqı 
7.1. Sığorta haqqı sığorta tariflәrinә әsasәn hesablanır. 
7.2. Sığorta haqqının odәnilmә qaydası sığorta şәhadatnamәsi(müqavilәsi)ilә müәyyәn edilir. 
7.3. Sığorta haqqının ödәnildiyi gün, pul vәsaitinin Sığortaçının bank hesabına vә ya kassasına daxil olduğu gün 
hesab olunur. 
7.4. Sığorta haqqı vә ya onun növbәti hissәsi sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәtәdәk 
ödәnilmәdikdә vә ya sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulduğundan daha az mәblәğdә ödәnildikdә: 
7.4.1 Bu halda sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu qaydaların 7.4.2.-ci maddәsinin tәlәbini nәzәrә alaraq, yazılı 
surәtdә 15 (on beş) günәdәk әlavә müddәt müәyyәn edә bilәr;  
7.4.2. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi sığorta müqavilәsi bağlandığı gündәn 1 
(bir) aydan gec olmayaraq ödәnilmәlidir.  
7.5. 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. 
 
8. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәnin nәticәlәri  
8.1. 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.  
8.2. Sığorta müqavilәsinә sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә o, sığorta haqlarını 
bütünlüklә sığortalıya qaytarır; әgәr bu tәlәb sığortalının sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәsi 
ilә bağlıdırsa, sığortaçı hәmin müqavilә üzrә işlәrin aparılması xәrclәri çıxılmaqla, müqavilәnin qurtarmamış 
müddәti üçün sığorta haqlarını qaytarır.  
8.3. 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.  
8.4. 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 bәndin 7.1-ci vә 7.2-ci yarımbәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.  
8.5. 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 bәndin 8.3-cü vә 8.4-cü yarımbәndlәrinin tәlәblәri nәzәrә 
alınmaqla, sığortalının qanuni nümayәndәsinә qaytarır.  
 
9. Tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri:  
9.1. Sığortalı: 
9.1.1 sığorta haqqını vaxtında ödәmәli; 
9.1.2 digәr sığorta müqavilәlәri barәdә sığortaçıya mәlumat vermәli; 
9.1.3 Sığortaçinın tәlәbi olduğda,heyvanların sağlamlığı ilә әlaqәdar baytar hәkimindәn öz vәsaiti hesabına 

arayış alıb sığortaçıya tәqdim etmәli; 
9.1.4 sığorta hadisәsi baş verdikdә, bu barәdә Qaydaların 9.1-ci bәndinin tәlәblәrini nәzәrә alaraq sığortaçını 

xәbәrdar etmәli; 
9.1.5 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; 

9.1.6 Sığorta hadisәsi baş verdikdә sığorta ödәnişini vaxtında ödәnilmәsini tәlәb etmәk. 
9.1.7 Sığorta riskinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәn risklәr barәdә sorğu forması sığorta müqavilәsi 

bağlandığı zaman Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalıya tәqdim olunur. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu 
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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.   

9.1.8 Mövcud qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hüquq vә vәzifәlәr. 
 
9.2. Sığortaçı: 
9.2.1 sığortalını sığorta qaydaları ilә tanış etmәli; 
9.2.2 sığorta ödәnişini bu Qaydaların 11.1-ci bәndindә müәyyәn edilmiş müddәtdә vermәli; 
9.2.3 sığortalı barәdә mәlumatı, o cümlәdәn kommersiya sirri olan mәlumatı yaymamalıdır; 
9.2.4 istәdiyi vaхt öz nümayәndәlәri vә ya tәyin edәcәyi baytar hәkimlәri vasitәsilә sığоrtalı heyvanların 

sağlamlığını vә saхlanma şәraitini vәziyyәtini yохlamaq hüququna malikdir. Sığоrtalının tövlәni baхımsız vә 
natәmiz saхlaması, heyvanlarla pis davranması, оnlara әziyyәt vermәsi vә pis qulluq etmәsi, lazımi qaydada 
yemlәmәmәsi, hәddindәn artıq işlәtmәsi, sığоrta şәhadәtnamәsindә göstәrilmәyәn mәqsәdlәr üçün istifadә 
etmәsi vә digәr bu kimi nöqsanlı hәrәkәtlәri sübut edilәrsә, sığоrtaçı 15 (on beş) gün müddәtindә müqavilәni 
lәğv edә bilәr vә ya baytarlıq qaydalarında göstәrilәn tәlәblәrini müәyyәn bir vaхt әrzindә yerinә yetirilmәsini 
tövsiyyә edә bilәr. Sığortalı bu tövsiyyәlәri qәbul etmәzsә vә ya vaхtında yerinә yetirmәzsә, sığоrtaçı yenә 
dә 15 (on beş) gün müddәtindә lәğv etmә hüququndan istifadә edә bilәr. 

9.2.5 Sığorta hadisәsi ilә bağlı zәruri sәnәdlәri Sığortalıdan tәlәb etmәk;  
9.2.6 Mövcud qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hüquq vә vәzifәlәr. 
 
 
10. Sığorta hadisәsi baş verdikdә sığortalının vәzifәlәri vә sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt 
10.1. Sığorta hadisәsinin baş vermәsini Sığortalı dәrhal sonra vә ya mümkün olan әn qısa müddәt әrzindә 
sığortaçıya vә ya onun nümayәndәsinә yazılı qaydada bildirir. 
10.2. Sığоrta оlunmuş heyvanlar хәstәlәndiyi vә ya qәzaya düşdüyü hallarda, әlaqәdar хәrclәri özü ödәmәklә 
baytar hәkiminә müraciәt etmәli vә оnun mәslәhәt bildiyi tәdbirlәri hәyata keçirmәlidir; 
10.3. Tәlәf оlan, mәhv edilәn vә ya mәcburi kәsdirilәn sığоrtal olunan heyvanların tәlәf оlma sәbәbi haqqında 
sığоrtaçının tәyin edәcәyi baytar hәkimindәn, әlaqәdar хәrclәrin sığоrtaçı tәrәfindәn ödәnilmәsi şәrtilә rәsmi 
arayış almalıdır; 
10.4. Baytar hәkiminә tәlәf оlmanın baş vermә sәbәbinin aydınlaşdırılmasında kömәk etmәli vә lazım оlduqda 
müvafiq tәdbirlәri hәyata keçirmәlidir. 
10.5. Sığоrta olunan heyvanlarda yоluхucu хәstәlik әlamәtlәri aşkar edildikdә хәstә heyvanlarla sağlam 
heyvanları bir-birindәn ayırmağa, хәstәlik haqqında mәlumat vermәyә, baytarlıq qaydalarına әsasәn әlaqәdar 
оrqanlar tәrәfindәn mәslәhәt bilinәn tәdbirlәri hәyata keçirmәyә, imkanı daхilindә оnlara yaхşı baхmağa, 
sığоrtaçının bu qaydaların 8.2.4-ci bәndinә uyğun оlaraq hәyata keçirdiyi yохlamaların nәticәsinә әsasәn 
sığortaçinın vacib hesab etdiyi tәdbirlәrin icrasına görә mәsuliyyәt daşıyır. 
10.6. Bu 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. 
10.7. 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.  
10.8. Belә tәdbirlәrin görülmәsi zamanı Sığortalı Sığortaçıdan aldığı bütün tәlimatlara әmәl etmәlidir. 
10.9. 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.  
10.10. 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.  
10.11. 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.  
 
11. Zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi  
11.1. Sığorta hadisәsi nәticәsindә dәymiş zәrәrin miqdarını sığortalının vә ya faydalanan şәxsin, yaxud 
onların nümayәndәsinin tәqdim etdiyi sığorta tәlәbi әsasında sığortaçı müәyyәn edir.  
11.2. 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.  
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11.3. 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.  
 
12. Sığorta odәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası vә şәrtlәri 
12.1. Sığortaçı bu Qaydaların 12.4-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. 
12.2.   Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş azadolma mәblәğinin şәrtli vә ya şәrtsiz olması 
müәyyәnlәşdirilmәmişdirsә, hәmin müqavilә üzrә şәrtsiz azadolma mәblәği tәtbiq olunur. 
12.3. Sığоrtanmış heyvanlar tәlәf оlduğu, mәhv edildiyi vә ya mәcburi kәsdirildiyi zaman оnun әtindәn, 
dәrisindәn vә digәr hissәlәrindәn istifadә edilә bilinәcәyi hallarda hәmin hissәlәrin dәyәri vә heyvan dоğum 
zamanı tәlәf оlarsa, хilas edilәn balanın dәyәri sоvtaj (istifadәyә yararlı hissә) kimi qәbul edilir.  
12-4-ci yarımbәndindә göstәrilәn sәnәdlәr sığоrtaçıya tәqdim edildikdәn sоnra әn geci 15 gün müddәtindә 
sığоrtalıya ödәnilir. 
12.4 Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr aşağıdakılardır: 
12.4.1 sığortalının vә ya faydalanan şәxsin sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәtdә sığortaçıya 

ünvanladığı sığorta tәlәbi (әrizә, müraciәt);  
12.4.2 sığorta hadisәsi hesab edilә bilәn hadisә ilә bağlı qanunvericiliyә uyğun olaraq, hәr hansı dövlәt 

      orqanına mәlumat verilmәlidirsә, hәmin orqanın hadisә barәdә tәqdim etdiyi müvafiq sәnәdlәr; 
12.4.3 dәymiş zәrәrin hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün lazım olan sәnәdlәr;. sığorta hadisәsinin baş 

vermәsini tәsdiq edәn digәr zәruri sәnәdlәr. 
12.4.4 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. 

 
13. Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları. 
13.1. Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsindәn aşağıdakı hallarda imtina edir:  
13.4.1 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,  
13.4.2 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;  
13.4.3 baş vermiş hadisәnin qanunvericiliyә vә ya sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab 
edilmәmәsi;  
13.4.4 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; 
13.4.5 müqavilә vә ya qanunla hәrbi risklәrin sığortalanması nәzәrdә tutulmadıqda, hadisәnin baş vermәsinin 
hәrbi әmәliyyatlar vә ya hәrbi xarakterli tәdbirlәr hesab edilәn halların nәticәsi olması; 
13.4.6 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; 
13.4.7 Sığortalı (sığorta olunan) tәrәfindәn sığorta predmetinin lazımi qaydada saxlanılması üzrә qanunvericilik 
vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinin(bağlanmış lizinq müqavilәsindә saxlanma ilә әlaqәli şәrtlәr daxil 
olmaqla)pozulması,habelә bununla әlaqәdar müvafiq orqanların göstәrişlәrinә әmәl edilmәmәsi nәticәsindә bu 
qaydaların 4-cü bәndindә nәzәrdә tutulmuş zәrәrlәrin baş vermәsi;  
13.4.8 Sığorta sahәsindә mövcud qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda.  
 
14. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә 

yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti. 
14.1. Tәrәflәr bu Qaydalara әsasәn bağlanılmış sığorta müqavilәsinin icrası ilә bağlı biri-birinә vurduqları 

zәrәrlәrә görә qanunvericilikdә müәyyәn olunmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar. 
 
15. Mübahisәlәrin hәlli qaydası 
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15.1. Bu Qaydalara әsasәn bağlanmış sığorta müqavilәsindәn irәli gәlәn bütün mübahisәlәr ilkin olaraq 
danışıqlar yolu ilә hәll edilir, tәrәflәr arasında razılığ әldә olunmadığı tәqdirdә isә Azәrbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinә müvafiq olaraq mәhkәmәlәrә müraciәt edilәcәkdir.  
 
16. Sığorta ödәnişindәn sığorta haqqının tutulması  
16.1. Sığorta ödәnişinin ödәnilmәsi zamanı sığortaçı sığorta ödәnişi mәblәğindәn sığortalının ona ödәmәli 
olduğu, vaxtı çatmış vә ya gecikdirilmiş sığorta haqqı mәblәğini tutmaq hüququna malikdir.  
 
17. Sığorta mәblәğinin sığorta ödәnişinә uyğun olaraq azalması  
17.1. 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.  
 
 
18. Subroqasiya hüququ 
18.1.1. 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.  
18.1.2. 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.  
18.1.3. Faydalanan şәxs sığorta ödәnişini aldıqda, subroqasiya hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün özündә 
olan bütün lazımi sәnәdlәrlә sığortaçını tәmin etmәlidir.  
18.1.4. Faydalanan şәxs zәrәrvuran şәxsә qarşı iddiadan vә ya tәlәbi tәmin edәn hüquqlardan, yaxud lazımi 
sәnәdlәri sığortaçıya vermәkdәn imtina etdikdә, sığortaçı sığorta ödәnişi vermәkdәn zәrәrvuran şәxsdәn 
subroqasiya qaydasında ala bilәcәyi mәblәğ hәcmindә azad edilir.  
18.1.5. 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.  
 
19. 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) - 0,04; 
2) Bir sığorta müqavilәsi üzrә orta  sığorta mәblәği (So) -2300 manat; 
3) Bir sığorta hadisәsi üzrә orta sığorta ödәnişi (Sö) - 1600 manat; 
4) Bağlanılacaq sığorta müqavilәsinin sayı(n)-300. 

 
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*0,05*1600/2300=2.78 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*2.78*2*((1-0,04)/(300*0,04)) = 1.89 manat 

 
Tn=Tr+Tә=2.78+1.89=4.67 
 
Tarif dәrәcәsinin strukturu: netto-dәrәcә - 65%, yüklәnmә -35 %. 
Brutto-dәrәcәni Tb ilә işarә edәk. Onda  bruto-dәrәcәnin hesablanması düsturuna әsasәn: 
 
Tb=Tn/(1-f)=4.67/(1-0,35)=7.19 manat. 
 

Tarif dәrәcәsi sığorta predmetinin fiziki xüsusiyyәtlәri, istismar şәraitlәri, sığorta әrazisi, iqlim vә s. amillәrdәn asılı 
olaraq diferensiallaşdırılır. Ona görә dә  yekun tarif dәrәcәsi, 3%-11%  aralığında dәyişir. 
 


