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NEFT VӘ QAZ YATAQLARINDA KӘŞFİYYAT VӘ HASİLAT 
İŞLӘRİNİN APARILMASININ SIĞORTASİ 

1 SIĞORTALI: 

Sayından asılı olmayaraq, Sığortalıya edilmiş bütün bildirişlәr, yuxarıda adı çәkilәn 
Sığortalının ünvanına göndәrildiyi andan etibarәn qüvvәyә minir. 

2 SIĞORTA RİSKİ VӘ SIĞORTA TӘMİNATI: 

Sığorta tәminatı hәr zaman bu sığorta növünün Ümumi Qaydalarına müvafiq olaraq verilir vә 
aşağıdakı bölmә(lәr) üzrә seçilir: 

       a.        Quyu üzәrindә nәzarәtin bәrpa edilmәsi sığortası  
                  (A bölmәsinә müvafiq olaraq)     
 
         b.       Tәkrar qazıma işlәrinin (Әlavә xәrclәrin) sığortası 

      (B bölmәsinә müvafiq olaraq) 

3 SIĞORTA MӘBLӘĞİNİN MÜӘYYӘN EDİLMӘSİ QAYDASI: 

Burada qeyd olunan Ümumi Qaydalarda, elәcә dә A vә/vә ya B bölmәlәrindә yer ala bilәcәk bütün 
sığorta tәminatları üzrә, 100% risk üçün, baş vermiş hәr bir sığorta hadisәsinә görә Ümumi Vahid 
Mәsuliyyәt Limiti. 

Bu Qaydalara әsasәn Sığortalıya yuxarıda göstәrilmiş Ümumi Vahid Mәsuliyyәt Limitini 
keçmәmәk şәrti ilә sığorta tәminatı verilir. Bu sığorta tәminatına mәhkәmә xәrclәri dә daxildir ki, 
bu da Sığortaçının Sığortalı qarşısında, baş verәn hәr bir sığorta hadisәsinә görә vә A vә B 
bölmәlәrinә uyğun olaraq bütün sığorta tәminatları üzrә ümumi vahid mәsuliyyәtinin limitidir. 

4 AZADOLMA MӘBLӘĞİ: 

Ümumi Vahid Mәsuliyyәt Limiti, Ümumi Qaydalarda vә Müqavilәdә, elәcә dә A vә (vә ya) B 
bölmәlәrindә yer ala bilәcәk bütün sığorta tәminatları üzrә, 100% risk üçün vә baş vermiş hәr bir 
sığorta hadisәsinә görә müvafiq azadolma mәblәğlәri çıxmaq şәrti ilә nәzәrә alınmalıdır. 

 

BÜTÜN BÖLMӘLӘRӘ AİD OLAN  ÜMUMİ QAYDALAR 

5 SIĞORTA PREDMETİ: 

Sığorta predmeti dedikdә Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş neft vә qaz quyusu başa 
düşülür. 

6            BİRGӘ İŞTİRAKÇILAR: 

Dәrk edilmiş vә razılaşdırılmışdır ki, sığorta tәminatı, fәrdi vә ya kollektiv şәkildә operator 
olmayan (bundan sonra «Birgә iştirakçılar» adlandırılacaqdır) digәr iştirakçılara (bu sığorta ilә 
tәmin edilmiş qazıma quyularında maliyyә vә sığorta maraqları olan şәriklәr, partnyorlar vә (vә ya) 
digәr tәrәflәr) aid edilmәk yolu ilә, vә belә Birgә İştirakçıların müqavilәyә daxil edilmәsinin 
müqavilә tәrәflәri arasında, bu sığorta tәminatı altında zәrәrin ödәnilmәsi üçün iddianın 
yaranmasına yol açan hәr hansı bir sığorta hadisәsi baş verәnәdәk, yazılı olaraq razılaşdırılması şәrti 
ilә genişlәndirilә bilәr. 

Birgә iştirakçılara tәqdim olunan hәr hansı bir sığorta tәminatı, Birgә iştirakçının yuxarıda adı 
çәkilәn Sığortalı ilә birlikdә ümumi marağa malik olduğu әmәliyyatlarla mәhdudlaşmamalı vә 
bu sığortanın qayda vә şәrtlәrinә, tarif dәrәcәlәrinә, elәcә dә Ümumi Vahid Mәsuliyyәt Limitinә 
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müvafiq olmalıdır. 

7 SIĞORTA TARİFİNİN MÜӘYYӘN EDİLMӘSİ QAYDALARI: 

             a.        Sığorta tariflәri; 

(1) Qazıma işlәri tariflәri, (a) hәr hansı bir quyunun qazıma vә (vә ya) dәrinlәşdirmә 
vә(vә ya) tamamlama prosesi müddәtinә vә (b) mövcud müqavilәnin geriyә 
qalmış müddәtinә (әgәr varsa) tәtbiq edilir. Bu müddәt (b) әrzindә (i) belә bir 
quyu istismar vә(vә ya) bağlanmış vә(vә ya) müvәqqәti olaraq dayandırılmış vә ya 
lәğv edilmiş vәziyyәtdә olmalı vә (ii) Sığortalı sığorta tәminatını, öz 
sәlahiyyәtindәki istismarda olan vә (vә ya) bağlanmış vә (vә ya) müvәqqәti olaraq 
dayandırılmış vә ya lәğv edilmiş quyuları sığortaya daxil etmәk yolu ilә 
genişlәndirmәlidir; 

(2) Tәmir işlәri tariflәri hәr hansı bir quyunun baxılması vә (vә ya) tәmiri vә (vә ya) 
bәrpa edilmәsi müddәtindә tәtbiq edilir; vә 

(3) İstismarda olan vә(vә ya) bağlanmış vә(vә ya) müvәqqәti olaraq dayandırılmış vә 
ya lәğv edilmiş quyular üçün tariflәr illik әsasda verilir vә müqavilәyә uyqun 
olaraq qazıma işlәri tariflәri ilә sığorta mükafatı ödәnilmiş istismarda olan vә (vә 
ya) bağlanmış vә (vә ya) müvәqqәti olaraq dayandırılmış vә ya lәğv edilmiş 
quyulara aid edilmir. 

b. Dәrk edilmiş vә razılaşdırılmışdır ki, bir fut dәrinlik üçün nәzәrdә tutulmuş tarif 
dәrәcәsi, quyunun yer sәthindәn dibinә qәdәr vә ya dәniz dibindәn quyunun dibinә 
qәdәr dәrinliyi әsas tutularaq qazılmış ümumi dәrinliyinә tәtbiq olunur. 

c. Quyuların dәrinlәşdirilmәsi vә çox tәbәqәli tamamlanması üçün nәzәrdә tutulan sığorta 
haqqı, bir fut dәrinlik üçün tәtbiq olunan qazıma işlәri tarifinin 100%-ni tәşkil edir vә bu 
tarif quyunun, yer sәthindәn dibinә qәdәr vә ya dәniz dibindәn quyunun dibinә qәdәr, son 
dәrinliyinә aid edilir. 

8         SIĞORTA RİSKLӘRİNDӘN İSTİSNALAR VӘ SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİNDӘN 
İMTİNANIN ӘSASLARI: 

 Müqavilәyә әsasәn aşağıda sadalananlara tәminat verilmir vә mәsuliyyәt ortaya çıxmır: 

a. Hәr hansı dövlәtin vә ya başqa bir hökumәt qurumunun vә yaxud hәr hansı bir 
hökumәt orqanının vә ya onun strukturunun qanunlarına әsasәn tәtbiq edilәn hәr hansı 
cәrimә vә sanksiyalar; 

b. Kompensasiya xarakterli zәrәrlәrin artması nәticәsindә әmәlә gәlәn zәrәrlәr dә daxil 
olmaqla hәr hansı cәzalandırıcı vә ya cәrimә tәtbiqedici zәrәrlәr; 
 

c. Bu Ümumi Qaydaların hәr hansı mühüm şәrtlәrinin vә ya qaydalarının tamamilә vә yaxud 
qismәn pozulması nәticәsindә ortaya çıxan hәr hansı bir hadisәnin birbaşa vә ya dolayı 
nәticәsi kimi ortaya çıxan bütün vәsatәtlәr; 

ç.         Aşağıdakılar nәticәsindә әmәlә gәlәn itki, zәrәr vә ya xәrclәr: 

(1)      (a) hәr hansı bir hökumәt vә ya suveren hakimiyyәt (de-yure vә ya de-fakto) vә 
yaxud hәrbi qüvvәlәrә, hәmçinin dәniz vә ya hava hәrbi qüvvәlәrinә malik olan vә 
ya onlardan istifadә edәn digәr hakimiyyәt orqanları, yaxud (b) hәrbi, dәniz vә ya 
hava qüvvәlәri yaxud (c) hәr hansı belә hökumәt, hakimiyyәt vә ya qüvvәlәrin 
tәmsilçisi tәrәfindәn real, görünәn yaxud yaxınlaşan hücuma qarşı müdafiә vә ya 
döyüş tәdbirlәri dә daxil olmaqla, sülh vә ya müharibә dövründә hәr hansı 
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müharibә, düşmәn әmәliyyatları vә ya hәrbi әmәliyyatlar; 

(2) sülh vә ya müharibә dövründә, nüvә parçalanması vә ya radioaktiv qüvvәyә 
әsaslanan hәr hansı bir hәrbi silah(lar); 

(3) üsyan, qiyam, inqilab, vәtәndaş müharibәsi, hakimiyyәtin qәsb edilmәsi vә ya 
hökumәtin yuxanda sadalanmış xalq hәrәkatlarının qarşısının alınması vә ya 
onlardan müdafiә olunması istiqamәtindә apardığı işlәr, karantin vә ya gömrük 
tәlimatlarına müvafiq olaraq müsadirә vә ya mәhv edilmә, hökumәtin vә ya 
yerli   hakimiyyәt   orqanlarının göstәrişi   ilә   müsadirә   edilmә  vә   yaxud 
qaçaqmalçılıq vә ya qanunsuz daşıma vә ticarәt. 

d. Sığortalının vә ya onun adından çıxış edәn hәr hansı bir şәxsin vә ya tәşkilatın 
qeyri-nәcibliyi (sәdaqәtsizliyi) nәticәsindә meydana çıxan itki, zәrәr vә ya xәrclәr; 

e. Sığortaçı ilә xüsusi olaraq, başqa cür razılaşdırılmayıbsa, bu sığorta müqavilәsi qüvvәyә 
minәn zaman qazıma, dәrinlәşdirmә, baxılma, tәmir edilmә, tamamlanma vә(vә ya) 
bәrpa   edilmә   prosesindә   olan   hәr   hansı   bir   quyu   ilә   әlaqәdar,   belә   qazıma, 
dәrinlәşdirmә,  baxılma,  tәmir  edilmә,  tamamlanma vә (vә  ya)  bәrpa  edilmә işlәri 
tamamilә başa çatanadәk meydana çıxan itki, zәrәr vә ya xәrclәr. 

9 ZӘRURİ DİQQӘT HAQQINDA QEYD-ŞӘRT: 

Bu sığortanın şәrti budur ki, Sığortalı, bu sığorta tәminatına daxil olan bütün әmәliyyatları 
apararkәn zәruri qayğı vә diqqәti göstәrmәlidir. Bu zaman Sığortalı, texniki tәhlükәsizlik 
qaydalarına әmәl etmәli vә bu mәqsәdlә istifadә edilә bilәcәk lazımi avadanlığa malik olmalıdır vә 
sığorta olunmuş quyuda tәhlükәli vәziyyәt yaranarsa öz xәrclәri hesabına, hal-hazırkı sığorta ilә 
tәmin olunmuş risklәrin qarşısını almaq üçün bütün mümkün olan tәdbirlәri görmәlidir. 

10 SUBROQASİYA: 

a. İtkinin  әvәzini,  dәymiş  zәrәri vә ya xәrclәri  ödәdikdәn  sonra,  Sığortalının  
ödәnilmiş belә itki, zәrәr vә ya xәrclәr üçün hüquqi mәsuliyyәt daşıyan hәr hansı bir 
üçüncü şәxsdәn, şirkәtdәn vә ya korporasiyadan zәrәrin әvәzini tәlәb etmәk hüquqları 
Sığortaçıya keçmәlidir. 

b. Razılaşdırılmışdır ki, Sığortaçılar hal-hazırkı sığorta ilә tәmin olunmuş itki, zәrәr vә ya 
xәrclәrin әmәlә gәlmәsinә görә cavabdeh hesab edilәn hәr hansı bir üçüncü tәrәfә qarşı 
Sığortalının adından iddia qaldıra vә işi mәhkәmәyә verә bilәr. Belә iddianın 
qaldırılması vә ya hüquqi proseslәrin gedişi zamanı Sığortalı Sığortaçıya hәrtәrәfli 
kömәk etmәlidir. 

c. Sığortalıya müqavilә әsasında vә ya başqa bir yolla Sığortalı üçün müәyyәn 
bir iş görәn, vә yaxud Sığortalının müәyyәn xidmәtlәr göstәrdiyi hәr hansı bir şәxs, 
şirkәt vә ya korporasiyaya qarşı subroqasiya hüquqlarının Sığortaçıya verilmәsindәn 
imtina etmәyә haqlıdır. Bu şәrtlә ki, bu imtina yazılı şәkildә vә sığorta tәminatına daxil 
olan hәr hansı bir sığorta hadisәsi baş verәnә qәdәr Sığortaçıya tәqdim olunsun. 

ç. Müqavilәdә    nәzәrdә tutulan vә ya yol  verilәn  hallar  istisna  olmaqla,  Sığortaçı   
tәrәfindәn 

ödәnilәn hәr hansı bir iddiaya münasibәtdә subroqasiya vә ya әldә etmә haqqının 
Sığortaçıya verilmәsinә Sığortalı imtina etmәmәli, mәhdudlaşdırmamalı vә Sığortaçı bu 
subroqasiya vә ya әldә etmә hüquqlarından mәhrum edilmәmәlidir. Sığortalı tәrәfindәn belә 
imtina, mәhdudiyyәt vә ya Sığortaçını adı çәkilmiş hüquqlardan mәhrum etmә ilә әlaqәdar 
yaranmış tәlәblәr Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәyәcәkdir. 
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11 SIĞORTA HADİSӘSİ BAŞ VERDİKDӘ SIĞORTALININ VӘZİFӘLӘRİ: 

Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmayıbsa Sığortalı, sığorta hadisәsi, onun baş 
vermә vaxtı, yeri, sәbәbi vә şәraiti haqqında dәrhal Sığortaçıya mәlumat vermәlidir. Hәmçinin 
Sığortalı mümkün qәdәr qısa müddәt әrzindә sığorta hadisәsini tәsdiq edәn әtraflı bildiriş vә ödәniş 
orderi ilә Sığortaçıya müraciәt etmәlidir. Elәcә dә Sığortalı Sığortaçının tәlәbi ilә, iddianın 
müәyyәnlәşdirilmәsi vә әsaslandırılması üçün lazım olan bütün qeydlәri, sazişlәri, müqavilәlәri 
vә digәr sәnәdlәri ona vә ya onun nümayәndәsinә tәqdim etmәlidir. 

12 QALIQ DӘYӘRİ: 

Sığorta hadisәsi baş verdikdә, Sığortalı tәrәfindәn sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar istifadә edilmiş vә 
ya әldә edilmiş hәr hansı avadanlıq vә (vә ya) materialın qalıq dәyәri, iddianın tәnzimlәnmәsi 
zamanı Sığortaçının ixtiyarına keçәcәkdir. 

13 SӘNӘDLӘRİN ARAŞDIRILMASI: 

Dәrk edilmiş vә razılaşdırılmışdır ki; 

a. hal-hazırkı sığorta müddәtindә vә ya 

b. Sığortaçıya qarşı iddia qaldırıldığı müddәt әrzindә vә ya 

c. Sığortaçıya qarşı mәhkәmә tәhqiqatları başlayan zamandan etibarәn, bütün şikayәtlәr 
(әgәr varsa) daxil edilmәk şәrti ilә, son mәhkәmә qәrarı verilәnә qәdәr. 

Sığortaçı hal-hazırkı sığorta tәminatına daxil olan quyuya aid bütün xәrc vә mәsrәflәrlә 
әlaqәdar istәnilәn sәnәdlәri tәdqiq etmәk hüququna malik olacaqdır. Hәmçinin Sığortaçının 
nümayәndәlәri dә bu sәnәdlәrlә istәnilәn әlverişli bir zamanda tanış olmaq imkanına malik 
olmalıdırlar.  

14 SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ XİTAM VERİLMӘSİ QAYDASI: 

Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә mindiyi andan etibarәn 30 gün әrzindә sığorta haqqı vә ya onun 
razılaşdırılmış ilk hissәsi vә yaxud hәr hansı bir әlavә sığorta haqqı vә ya onun hәr hansı hissәsi 
ödәnilmәzsә Sığortaçı, Sığortalının ünvanına yazılı vә ya elektron poçt ilә, yaxud teleqraf 
vasitәsilә xәbәrdarlıq etdikdәn 10 (on) gün sonra Sığorta müqavilәsini lәğv etmәk hüququna 
malikdir. 

Yuxarıda qeyd edilәnlәrә baxmayaraq, tәtil edәnlәrin, lokaut etmiş işçilәrin, әmәk 
münaqişәlәri, qiyam vә ya vә mülki çaxnaşmaların iştirakçıları ilә bağlı risklәr mövcud 
olduqda, sığorta müqavilәsi Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalının müqavilәdә göstәrilmiş hüquqi 
ünvanına göndәrilәn yazılı vә ya elektron poçt ilә, yaxud teleqraf vasitәsilә xәbәrdarlıqdan 7 
(yeddi) gün keçdikdәn sonra sığorta haqqı qaytarılmadan lәğv edilә bilәr. 

 

15 ANLAYIŞLAR: 

a.       «Sığorta olunmuş quyu(lar)» dedikdә aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn birindә olan neft vә (vә ya) qaz 
vә (vә ya) istilik enerjisi quyuları başa düşülür: 

(1) qazılma, dәrinlәşdirmә, baxılma, tәmir edilmә, tamamlanma vә (vә ya) bәrpa 
edilmә müddәtindә iş qurtarana vә ya lәğv edilәnә qәdәr; 

(2) istismar dövründә; 

(3) bağlı olduğu müddәtdә; 
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(4) müvәqqәti olaraq dayandırıldığı vә lәğv edildiyi müddәtdә; 

b. «Hadisә» dedikdә ayrıca bir itki, fәlakәt vә ya qәza vә yaxud bir hadisәnin tәzahürü 
kimi ortaya çıxan itkilәr, fәlakәtlәr vә ya qәzalar başa düşülür. 

(1)  Sığorta müddәtindә, 72 (yetmiş iki) ardıcıl saat әrzindә eyni atmosfer dalğalanmasından 
yaranan fırtınalı külәk, tornadolar, siklonlar, qasırğalar, oxşar fırtına vә ya güclü vә 
dağıdıcı tәsirә malik külәklәr bir hadisә kimi qiymәtlәndirilir. (3) Hәr bir zәlzәlә tәkanı 
vә ya vulkan püskürmәsi ayrıca bir hadisә kimi qiymәtlәndirilir. Lakin, әgәr sığorta 
müddәtindә 72 (yetmiş iki) ardıcıl saat әrzindә bir sıra zәlzәlә tәkanları vә ya vulkan 
püskürmәlәri baş verәrsә, o zaman belә yeraltı tәkanlar vә ya vulkan püskürmәlәri, hal-
hazırkı sığortaya müvafiq olaraq bir hadisә kimi qiymәtlәndirilәcәkdir. 

c. «Müdafiә xәrclәri» termini tәhqiqat, tәnzimlәnmә vә mәhkәmә xәrclәri, üçüncü tәrәflәrә 
ödәmәlәr, apellyasiya şikayәti ilә bağlı xәrclәr, elәcә dә mәhkәmә qәrarı verilәnә qәdәr vә 
verildikdәn sonra hesablanmış faizlәr kimi müәyyәn edilә bilәr. Müdafiә xәrclәrinә işçilәrin 
әmәk haqqı ilә bağlı xәrclәr, adәtәn Sığortalının tәrәfindәn әvvәlcәdәn ödәnilәn vәkil 
qanorarı vә Sığortalının ofis xәrclәri daxil edilmir. 

16     MÜHÜM ŞӘRTLӘR: 

a. Hal-hazırkı sığortanın Qaydalarına müvafiq olaraq zәmanәt verilir ki, әgәr Sığortalı, 
qazıma, dәrinlәşdirmә, baxılma, tәmir edilmә, tamamlanma vә(vә ya) bәrpa edilmә 
prosesi içindә olan hәr hansı bir sığorta olunmuş quyu üzrә әmәliyyatçı vә ya birgә 
әmәliyyatçıdırsa, o zaman bütün tәlәblәrә, tәlimatlara, qәtnamәlәrә, elәcә dә müvafiq 
sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş adi vә hamı tәrәfindәn bilinәn qaydalara uyğun olaraq, 
quyunun yer sәthindәki borusuna vә ya quyu ağzındakı qoruyucu borulara fontandan 
qoruyucu (blouaut preventor) quraşdırılmalıdır. Belә qoruyucular ümumi qәbul edilmiş 
tәcrübәyә müvafiq olaraq quraşdırılmalı vә sınaqdan keçirilmәlidir. 

Әgәr Sığortalı hәr hansı bir sığorta olunmuş quyu üzrә әmәliyyatçı vә ya birgә әmәliyyatçı 
deyildirsә, o zaman o, әmәliyyatçı tәrәfindәn bu paraqrafda qeyd olunmuş zәmanәtlәrin 
yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәlidir. 

b. Hәmçinin zәmanәt verilir ki, Sığortalı vә (vә ya) onun podratçıları, zәrәrin vә ya 
әtraf mühitin çirklәnmәsinin azaldılması mәqsәdi ilә nәzәrdә tutulmuş ştuser vә digәr 
avadanlığın quraşdırılması zamanı bütün qayda vә tәlimatlara әmәl edәcәklәr. 
Hәmçinin belә avadanlıq (qazıma vә (vә ya) tәmir qurğuları da daxil olmaq şәrti ilә) 
müvafiq orqanlar tәrәfindәn sertifikatlandırılmış (tәlәb olunduğu zaman) heyәtlә tәchiz 
olunacaqdır. 

c. Hәmçinin zәmanәt verilir ki, Sığortalı quyunun nәzarәtdәn çıxması vә ya qazıma 
mәhlulunun, neftin, qazın vә ya suyun daşması vә ya sızması halında, quyu üzәrindә 
nәzarәti bәrpa etmәk vә daşma vә ya sızmanın qarşısını almaq üçün bütün mümkün 
tәdbirlәri görәcәkdir. 

ç. Dәrk edilmiş vә razılaşdırılmışdır ki, Sığortalının әmәliyyatçısı olduğu vә yaxud 
әmәliyyatçı olmadan maraqlı olduğu, lakin öz hissәsinin sığortası üçün mәsuliyyәt daşıdığı 
quyular Sığortalının öz hissәsindәn az olmamaq şәrti ilә, proporsional olaraq tәmin edilir. 

 
17             TӘRӘFLӘRİN HÜQUQ VӘ VӘZİFӘLӘRİ: 
 

   17.1.      Sığortalının hüquq vә vәzifәlәri aşağıdakılardır: 

17.1.1. Sığortaçının Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә әmәl etmәsini yoxlamaq, o cümlәdәn 
Sığortaçıdan maliyyә sabitliyi barәdә, kommersiya sirri olmayan mәlumatı әldә etmәk;  

17.1.2. sığorta haqqını vaxtında ödәmәk; 
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17.1.3.  Sığorta predmetinә dair qüvvәdә olan sığorta müqavilәlәri barәdә Sığortaçıya mәlumat 
vermәk; 

17.1.4. sığorta hadisәsi baş verdikdә , bu barәdә sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilmiş müddәtdә 
Sığortaçını xәbәrdar etmәk; 

17.1.5. ziyanın qarşısının alınması vә azaldılması üçün tәdbirlәr  görmәk; 

17.1.6. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn riskin qiymәtlәndirilmәsi üçün әhәmiyyәti olan hallar vә 
riskin sonradan dәyişilmәsi barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәk. 

17.2.  Sığortaçının hüquq vә vәzifәlәri aşağıdakılardır: 

17.2.1. Sığortalı tәrәfindәn verilәn mәlumatları vә hәmçinin Sığortalı tәrәfindәn Sığorta 
müqavilәsinin qaydalarına riayәt edilmәsini yoxlamaq;  

17.2.2. Sığortalını Sığorta qaydaları ilә tanış etmәk; 

17.2.3. Sığortalı vә onun әmlak vәziyyәti barәdә mәlumatı, o cümlәdәn kommersiya sirri olan mәlumatı 
yaymamaq. 

17.3. Sığorta müqavilәsindә vә qanunvericilikdә Sığortalının vә Sığortaçının başqa hüquq vә vәzifәlәri dә 
nәzәrdә tutula bilәr. 

18 SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNİN BAĞLANMASI VӘ QÜVVӘDӘN DÜŞMӘSİ QAYDASI: 

a. Sığorta müqavilәsinin bağlanması: 

(1) Bu sığorta tәminatına daxil edilmiş hәr hansı quyunun (quyuların) sığortası, 
әgәr aşağıdakı (2), (3) vә ya (4)-cü maddәlәrin qüvvәyә minmәsindәn sonra 
başlamırsa, Sığortaçının bu quyu(lar)da marağının yarandığı andan etibarәn 
qüvvәyә minir; 

(2) Әgәr bu sığorta tәminatına daxil edilmiş hәr hansı quyunun (quyuların) 
qazılmasına müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә başlanarsa, o zaman 
sığorta ilk qazıma tarixindәn etibarәn qüvvәyә minmәlidir; 

(3) Sığorta müqavilәsinin bağlanması zamanı qazıma, dәrinlәşdirmә, baxılma, tәmir 
edilmә, tamamlanma vә (vә ya) bәrpa edilmә prosesindә olan hәr hansı 
sığortalanmış quyuya(lara) münasibәtdә sığorta belә qazıma, dәrinlәşdirmә, 
baxılma, tәmir edilmә, tamamlanma vә (vә ya) bәrpa edilmә işlәri tamamilә başa 
çatdıqdan sonra qüvvәyә minәcәkdir. Belә quyu(lar) bu Ümumi Qaydaların 
İstisnalar maddәsinin 8e bәndinin olmaması halında müqavilә qüvvәyә mindiyi 
tarixdәn etibarәn sığorta tәminatına daxil edilә bilәrdi. 

(4) Bu sığorta tәminatına daxil olan hәr hansı digәr quyunun (quyuların) sığortası 
isә müqavilәnin qüvvәyә mindiyi tarixdәn etibarәn başlayacaqdır. 

b.            Sığorta müqavilәsinin qüvvәdәn düşmәsi: 

(1) Bu sığorta tәminatına daxil olan hәr hansı quyunun (quyulann) sığortası, әgәr 
aşağıdakı (2), (3) vә ya (4)-cü maddәlәrinә әsasәn qüvvәdәn düşmürsә, 
Sığortaçının bu quyu(lar)dakı marağını itirmәsi anından etibarәn qüvvәdәn 
düşür; 

(2) Әgәr bu sığorta tәminatına daxil olan hәr hansı quyunun (quyuların) sığortası 
sadәcә olaraq qazıma prosesi müddәtini әhatә edirsә, yәni Sığortalı 
istismarda olan vә (vә ya) bağlanmış vә (vә ya) müvәqqәti olaraq dayandırılmış vә 
ya lәğv edilımiş quyuları sığortaya daxil etmәmәk qәrarına gәlibsә, o zaman sığorta 
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belә quyuların tamamilә lәğv edilmәsi vә ya tamamlanmasından sonra vә yaxud 
müqavilә üzrә Sığortalının mәsuliyyәtinin sona çatması hallarında, ikisindәn 
hansının daha tez meydana çıxmasından asılı olaraq, qüvvәdәn düşәcәkdir. Bu 
lәğv edilmә vә ya tamamlanma әmәliyyatlarına fontan armaturasının, nasos vә 
quyuağzı avadanlığının quraşdırılması vә yaxud qazıma yerindәn qazıma 
avadanlığının sökülmәsi vә ya çıxarılması halları da daxil edilir. Әgәr qazıma 
avadanlığının qazıma yerindәn çıxarılmasına daha әvvәl zәrurәt yaranarsa, 
tamamlama әmәliyyatlarının da hәmçinin sığorta tәminatı altına alınması üçün, 
belә avadanlığın tamamilә çıxarılması ilә tamamlama әmәliyyatlarının başlanması 
arasındakı müddәt 30 (otuz) günü keçmәmәlidir; 

(3) Sığorta müqavilәsinin qüvvәdәn düşmәsi vә ya lәğv edilmәsi zamanı qazıma, 
dәrinlәşdirmә, baxılma, tәmir edilmә, tamamlanma vә (vә ya) bәrpa edilmә 
prosesindә olan hәr hansı sığortalanmış quyuya(lara) münasibәtindә sığorta 
tәminatı belә qazıma, dәrinlәşdirmә, baxılma, tәmir edilmә, tamamlanma vә (vә ya) 
bәrpa edilmә işlәri tamamilә başa çatdıqdan sonra (müqavilәnin qüvvәdәn 
düşmәsi vә ya lәğv edilmәsi tarixindәn gec olsa da) başa çatacaqdır. 

(4) Bu sığorta ilә tәmin edilmiş hәr hansı digәr quyunun (quyuların) sığortası, 
müqavilәnin qüvvәdәn düşdüyü vә ya lәğv edildiyi tarixdәn etibarәn vә yaxud 
(әgәr müvәqqәti olaraq dayandırılmış vә ya lәğv edilmiş quyular bu sığorta 
tәminatına daxil edilmәyibsә) belә quyunun (quyuların) son vә (vә ya) tamamilә 
lәğvindәn sonra, bu iki variantdan hansının daha tez meydana çıxmasından asılı 
olaraq, qüvvәdәn düşәcәkdir. 

19 SİYAHI: 

Müqavilәnin qüvvәyә mindiyi tarixdәn etibarәn, Sığorta tәminatına daxil olan istismarda olan vә 
(vә ya) bağlanmış vә (vә ya) müvәqqәti olaraq dayandırılmış vә ya lәğv edilmiş quyuların siyahısı 
müqavilәyә әlavә olunur. 

20 ZӘRӘRİN ӘVӘZİNİN ALINMASI VӘ QALIQLAR: 

Çәkilmiş xәrclәr çıxıldıqdan sonra, subroqasiya yolu ilә әldә edilәn mәblәğlәr dә daxil olmaqla, hәr 
hansı qalıq vә ya üçüncü şәxslәrdәn alınan ödәnişlәr, verilmiş sığorta ödәnişinin mәblәği tamamilә 
bәrpa edilәnәdәk Sığortaçıya aid olacaqdır. 

21 MÜQAVİLӘ MÜDDӘTİNİN UZADILMASI: 

Әgәr Sığorta müqavilәsinin başa çatması vә ya lәğv edilmәsi anında zәrәrә sәbәb ola bilәcәk hadisә 
hәlә davam edirsә, bu sığortanın digәr bütün qayda vә şәrtlәrinә vә Ümumi Vahid Mәsuliyyәt 
Limitinә müvafiq olaraq, әgәr zәrәr bütünlükdә müqavilәnin başa çatması vә ya lәğv edilmәsinә 
qәdәr meydana çıxıbsa müqavilәyә әsasәn sığorta tәminatına daxil edilir. 

22 MÜDAFİӘ: 

Sığortaçı Sığortalıya qarşı qaldırılmış hәr hansı bir iddianı müdafiә etmәyә vә ya hәr hansı 
iddianı tәmin etmәyә borclu deyildir. Lakin Sığortaçı Sığortalı ilә birlikdә, müqavilәyә 
әsasәn qismәn vә ya tamamilә ödәnilmәli olan iddianın müdafiә olunmasında vә ona nәzarәt 
edilmәsi prosesindә iştirak etmәk hüququna malikdir. Sığortaçı hәr hansı bir iddianın müdafiәsi 
üçün, iddia tamamilә hәll edilmәyәnәdәk heç bir xәrclәri ödәmәk öhdәliyi daşımır. 
Müdafiә xәrclәri meydana çıxmadan әvvәl Sığortaçının belә xәrclәrin çәkilmәsinә razılığı 
olmazsa, o zaman Sığortaçı xәrclәrin әvәzini ödәmәyә görә mәsuliyyәt daşımır. 
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23       SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN HӘYATA KEÇİRİLMӘSİ QAYDASI VӘ ŞӘRTLӘRİ, SIĞORTA 
ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİ ÜÇÜN TӘLӘB OLUNAN SӘNӘDLӘRİN SİYAHISI: 

 
23.1. Sığorta ödәnişi sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq Sığortaçı 
tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә kompensasiyasıdır. 
 
23.2. Sığortaçı sığorta ödәnişini sığorta mәblәği hәddindә hәyata keçirir. 
 
23.3. Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün aşağıdakı sәnәdlәr Sığortaçıya 
tәqdim edilmәlidir: 

 
23.3.1. Müstәqil ekspertin tәrtib etdiyi hesabat; 
 
23.3.2. Hadisә haqqında Sığortalının raportu; 
 
23.3.3. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul 
etmәk üçün lazım olan digәr sәnәdlәr. 

 
24   SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİ, YAXUD SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN 

VERİLMӘSİNDӘN İMTİNA OLUNMASI HAQQINDA QӘRARIN QӘBUL EDİLMӘSİ 
MÜDDӘTİ: 

 
Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina olunması 
haqqında qәrarı bu Qaydaların 23.3-cü maddәsindә göstәrilәn bütün sәnәdlәrin tәqdim edildiyi andan 
90 (doxsan) gün әrzindә qәbul edir. 

 
25  SIĞORTA SİNFİ: 
 

Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu әmlakın sığortası üzrә digәr sinfә (neft vә qaz 
yataqlarında kәşfiyyat vә hasilat işlәrinin aparılmasının sığortası sinfinә) aiddir. 

 
26     SIĞORTA   MÜQAVİLӘSİNİN   ŞӘRTLӘRİNİN  YERİNӘ YETİRİLMӘMӘSİ VӘ YA 

LAZIMİ QAYDADA YERİNӘ YETİRİLMӘMӘSİNӘ GÖRӘ TӘRӘFLӘRİN 
MӘSULİYYӘTİ: 

 
Tәrәflәr Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş öhdәliklәrin icra edilmәdiyi bütün hallar üçün 
cavabdehdirlәr. 

 
27         MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİ QAYDASI: 
 

Bu Qaydalar әsasında bağlanmış Sığorta müqavilәsindәn irәli gәlәn mübahisәlәr Sığortaçı ilә 
Sığortalı arasında danışıqlar yolu ilә, tәrәflәr razılığa gәlә bilmәdikdә isә qanunvericiliklә müәyyәn 
edilmiş qaydada hәll edilir. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi 
qaydada yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәr qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada 
mәsuliyyәt daşıyırlar. 
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NEFT VӘ QAZ YATAQLARINDA KӘŞFİYYAT VӘ HASİLAT 

İŞLӘRİNİN APARILMASININ SIĞORTASİ 

BÖLMӘ  A 

QUYU ÜZӘRİNDӘ NӘZARӘTİN BӘRPASININ SIĞORTASI 

1 SIĞORTA RİSKİ VӘ SIĞORTA TӘMİNATI: 

Ümumi Vahid Mәsuliyyәt Limiti çәrçivәsindә vә bu müqavilәnin şәrtlәri vә qaydalarına 
müvafiq olaraq, Sığortalı tәrәfindәn çәkilmiş aşağıdakı faktiki mәsrәflәr vә (vә ya) xәrclәr Sığortaçı 
tәrәfindәn Sığortalıya ödәnilir: (a) sığorta olunmuş quyunun nәzarәtdәn çıxması nәticәsindә 
üzәrindә nәzarәt itirilmiş hәr hansı başqa quyular da daxil edilmәk şәrti ilә, nәzarәtdәn çıxmış 
hәr hansı bir vә ya bütün sığorta olunmuş quyular üzәrindә nәzarәtin bәrpa edilmәsi üçün vә ya 
bәrpa edilmәsinә cәhd edilәrkәn çәkilәn xәrclәr. Lakin, bu bölmәnin 2b maddәsindә qeyd 
olunduğu kimi, yalnız quyu üzәrindә nәzarәt bәrpa edilәn ana qәdәrki müddәt әrzindә çәkilmiş 
mәsrәf vә (vә ya) xәrclәr ödәnilәcәkdir; vә (b) i) sığorta olunmuş quyudan yer sәthindә vә ya suyun 
dibindә çıxan alovun vә yaxud bilavasitә sığortalanmış quyu üzәrindә nәzarәtin itirilmәsi 
nәticәsindә alovlanan hәr hansı digәr quyunun vә ya quyuların, yaxud (ii) sığorta olunmuş quyu vә 
ya quyular üçün tәhlükә yaradan yer sәthindә vә ya suyun dibindә çıxmış alovun söndürülmәsi 
üçün vә ya söndürülmәsinә cәhd edәrkәn çәkilәn xәrclәr. 

Maili quyular, Sığortaçıya dәrhal xәbәrdarlıq edilmәsi vә Sığortaçı tәrәfindәn tәyin edilmiş tariflәr 
әsasında hesablanmış әlavә sığorta mükafatının ödәnilmәsi şәrti ilә, avtomatik olaraq bu bölmә üzrә 
sığorta tәminatına daxil edilir. 

2 ANLAYIŞLAR: 

a. Nәzarәtdәn çıxmış quyu: 

Bu sığortanın mәqsәdlәri üçün nәzarәtdәn çıxmış quyu dedikdә, quyudan yalnız yer 
sәthinә vә ya yer altında vә yaxud dәnizin dibindә qazıma mәhlulunun, neft, qaz vә ya 
suyun qeyri-iradi axını başa düşülür, o halda ki: 

(1) belә axın qısa müddәtdә: 

a. Zәmanәtlәr vә Zәruri diqqәt haqqında qeyd-şәrtlәrdә tәlәb edildiyi kimi 
sahәdә olan avadanlıq vә (vә ya) fontana qarşı preventor, ştuser vә ya 
digәr avadanlıq vasitәsilә dayandırıla bilmәsin vә ya: 

b. qazıma mәhlulunun hәcminin çәkisini artırmaq vә ya başqa analoji 
materiallarla quyuya müdaxilә etmәk yolu ilә dayandırıla bilmәsin vә ya: 

c. Tәhlükәsiz qaydada hasilata yönәldilә bilmәsin; 

vә yaxud: 

(2) müvafiq tәnzimedici orqanlar tәrәfindәn axın nәzarәtdәn çıxmış hesab edilmiş olsun. 

Bununla belә bu sığortanın mәqsәdlәri çәrçivәsindә, quyunun lülәsindә mәhz neft, qaz vә 
ya su axınının olması, әgәr bu neft, qaz vә ya su yer sәthindәn müvafiq zaman kәsiyi әrzindә 
dövr etdirilә vә ya kәnarlaşdırıla bilәrsә, belә quyu(lar) nәzarәtdәn çıxmış hesab edilmir. 

b. Nәzarәt altına alınmış quyu: 
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Aşağıdakı hallarda bu maddәnin a. bәndindә göstәrilmiş sәbәblәr nәticәsindә nәzarәtdәn 
çıxmış quyu(lar) üzәrindә nәzarәt bәrpa olunmuş hesab olunacaqdır; 

(1) sığorta iddiasına sәbәb ola bilәcәk axın dayanar, dayandırılar vә yaxud 
tәhlükәsiz şәkildә dayandırıla bilәrsә vә ya: 

(2) Bilavasitә sığorta hadisәsi baş vermәzdәn әvvәl aparılan qazıma, dәrinlәşdirmә, 
baxılma, tәmir edilmә, tamamlanma vә (vә ya) bәrpa edilmә işlәri vә bunların 
tamamlanması vә ya digәr oxşar әmәliyyatlar yenidәn aparılmış vә ya yenidәn 
aparıla bilәrsә vә ya: 

(3) quyu bilavasitә sığorta hadisәsi baş vermәzdәn әvvәlki hasilat, dayandırılmış vә 
ya oxşar vәziyyәtinә qaytarılırsa vә ya qaytarıla bilәrsә vә ya: 

(4) hazırkı bölmәdә sığorta hadisәsi kimi qiymәtlәndirilәn neft vә ya qaz axını 
tәhlükәsiz şәkildә hasilata yönәldilә bilәrsә; 

sığortalanmış quyunun müvafiq rәsmi orqanlar tәrәfindәn nәzarәtdәn çıxmış elan edilmәsi 
halları istisna olmaqla, yuxarıda sadalanmış qaydalardan hansının daha әvvәl baş 
vermәsindәn asılı olaraq, belә elanın qüvvәdәn düşmәsi ilә quyu artıq nәzarәt altına alınmış 
hesab olunacaqdır. 

c.         Xәrclәr: 

Bu Sığorta Qaydalarına müvafiq olaraq ödәnilәcәk xәrclәrә materialların vә ehtiyat 
hissәlәrinin dәyәri, quyu üzәrindә nәzarәtin bәrpa edilmәsi üzrә ixtisaslaşmış şәxslәr vә ya 
tәşkilatların göstәrdiyi xidmәtlәr üçün ödәmәlәr, müvafiq rәsmi orqanların tәlimatları 
әsasında çәkilmiş xәrclәr dә daxil olmaq şәrtilә, quyu üzәrindә nәzarәti bәrpa etmәk 
mәqsәdilә aparılan maili qazıma vә digәr oxşar әmәliyyatlar üçün çәkilmiş xәrclәr vә elәcә dә 
bu bölmәnin 1-ci maddәsindә tәsvir olunmuş digәr xәrclәr daxildir. 

3 XӘRCLӘRİN SONA ÇATMASI: 

Bütün hallarda vә bu sığortanın Ümumi Vahid Mәsuliyyәt Limitinә müvafiq olaraq quyu(lar) 
üzәrindә nәzarәt bәrpa olunduqdan sonra (maddә 2b-dә göstәrildiyi kimi) bu mәqsәdlә çәkilәn xәrc 
vә ya mәsrәflәrin Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәsi dayandırılacaqdır. 

 
4 SIĞORTA RİSKLӘRİNDӘN İSTİSNALAR VӘ SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİNDӘN 

İMTİNANIN ӘSASLARI: 

Bu bölmә üzrә aşağıdakı hallarda tәminat verilmir vә mәsuliyyәt yaranmır: 

a. hәr hansı qazıma vә ya hasilat avadanlığının mәhv olması vә ya zәdәlәnmәsi; 

b. hәr hansı quyunun vә ya quyuların, qazıma çuxurunun vә ya çuxurlarının mәhv olması 
vә ya zәdәlәnmәsi; 

c. istismarın dayanması vә (vә ya) gecikmәsi (hasilatda gecikmә vә ya tәxirә salınma da 
daxil edilir) vә (vә ya) hasilata zәrәrin ortaya çıxması (o cümlәdәn lay tәzyiqinin 
azalması) vә hәr hansı layın vә ya lay tәzyiqinin itmәsi vә ya azalması ilә әlaqәdar xәrclәr. 
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NEFT VӘ QAZ YATAQLARINDA KӘŞFİYYAT VӘ HASİLAT 

İŞLӘRİNİN APARILMASININ SIĞORTASİ 

BÖLMӘ B 

   TӘKRAR QAZIMA / ӘLAVӘ XӘRCLӘR 

1 SIĞORTA RİSKİ VӘ SIĞORTA TӘMİNATI: 

Bu sığorta tәminatına daxil olan vә müqavilәnin A bölmәsindә sığorta hadisәsi kimi 
qiymәtlәndirilmiş hadisәnin baş vermәsi nәticәsindә dağılan, hәr hansı bir şәkildә zәdәlәnәn quyunun 
vә yaxud onun bir hissәsinin bәrpası vә tәkrar qazılması mәqsәdi ilә çәkilәn faktiki xәrclәr vә 
mәsrәflәr Sığortaçı tәrәfindәn Ümumi Vahid Mәsuliyyәt Limiti çәrçivәsindә vә bu müqavilәnin 
şәrtlәrinә vә qaydalarına müvafiq olaraq, aşağıdakı şәrtlәrә әmәl edilmәk şәrt iilә Sığortalıya ödәnilir; 

a. Sığortaçı Sığortalıya sadәcә olaraq әn әlverişli vә iqtisadi sәmәrәli üsullardan 
istifadә edilmәk şәrti ilә quyunun bәrpa edilmәsi vә tәkrar qazılması üçün çәkilәn 
xәrclәrin vә mәsrәflәrin әvәzini ödәyir. 

b. Baş verәn neft vә ya qaz axınının tәhlükәsiz şәkildә hasilata yönәldilmәsi mümkün olan 
quyunun bәrpa edilmәsi vә tәkrar qazılması üçün, (kanat qazımasında vurucu ştanqın 
sığorta olunmuş quyuda saxlanması yolu ilә vә yaxud sığorta olunmuş quyu üzәrindә 
nәzarәti bәrpa etmәk üçün kömәkçi quyu vә ya quyuların qazılması yolu ilә 
tamamlanma da daxil olmaqla), B bölmәsinә әsasәn sığorta tәminatı verilmәyәcәkdir. 

c. Sığortaçı qazıma quyularında, bu müqavilәnin A bölmәsinin 2-ci maddәsindә tәsvir 
edildiyi şәkildә nәzarәtdәn çıxma anındakı dәrinlikdәn daha çox dәrinliyә qazıma 
xәrclәrini (a); istismarda olan vә ya bağlanmış quyularda effektli şәkildә istismar edilәn 
geoloji zona vә ya qatların yerlәşdiyi dәrinlikdәn daha çox dәrinliyә qazıma xәrclәrini (b) 
vә mәsrәflәrini ödәmәyә görә mәsuliyyәt daşımır. 

 
2  SIĞORTA RİSKLӘRİNDӘN İSTİSNALAR VӘ SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİNDӘN 

İMTİNANIN ӘSASLARI: 

Bu bölmә üzrә aşağıdakı hallarda itkilәrin әvәzi ödәnilmәyәcәk: 

a. hәr hansı bir qazıma vә ya hasilat avadanlığına dәymiş zәrәr vә ya onların mәhv olması; 

b. gecikmә nәticәsindә (hasilat prosesindә baş vermiş gecikmә dә daxil olmaqla) meydana 
çıxan hәr hansı itki, zәrәr vә ya xәrclәr vә (vә ya) istismarın dayanması vә (vә ya) quyunun 
mәhsuldarlığının dayanması vә ya azalması (hәmçinin lay tәzyiqinin aşağı düşmәsi ilә 
әlaqәdar) vә hәr hansı bir layın vә ya lay tәzyiqinin itmәsi vә ya azalması; 

c. hәr hansı kömәkçi quyunun vә yaxud onun bir hissәsinin bәrpası vә ya tәkrar qazılması 
mәqsәdilә çәkilәn xәrclәr vә mәsrәflәr; 

ç.        bu sığorta müqavilәsinin A bölmәsi ilә tәmin olunmuş itki vә ya zәrәr meydana çıxmazdan 
әvvәl müvәqqәti olaraq bağlanmış vә ya lәğv edilmiş vә itki vә ya zәrәr meydana çıxdığı 
anda hәlә dә müvәqqәti olaraq bağlı vә ya lәğv edilmiş vәziyyәtdә olan hәr hansı bir quyunun 
quyudaxili avadanlığı vә yaxud tәkrar qazılması vә (vә ya) tәkrar   tamamlanması. 

 
 
 
 
 
 


