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Әsas anlayışlar 
 
Bu Qaydalarda istifadә olunan terminlәrin şәrhi vә mәnası aşağıdakı anlayışlara, elәcә dә Azәrbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinә uyğun olaraq müәyyәn edilir. Aşağıda müәyyәn edilәn hәr bir söz (ifadә) ona bu Qaydaların 
hansı hissәsindә rast gәlinmәsindәn asılı olmayaraq öz mәnasını saxlayır. 
 
 
1.  Sığortalıya 

aidiyyәti olan 
şәxslәr 

-      Sığortalının inzibatçıları, struktur bölmәlәrinin rәhbәrlәri, qәrarların qәbul 
edilmәsindә iştirak edәn digәr әmәkdaşları vә onlarla yaxın qohumluq 
münasibәtlәrindә olan şәxslәr (әri/arvadı, valideyni, o cümlәdәn әrinin/ arvadının 
valideyni, babası, nәnәsi, övladı, nәvәsi, o cümlәdәn övladlığa götürülәn, qardaşı vә 
bacısı); Sığortalıda mühüm iştirak payı olan hәr hansı şәxs vә ya Sığortalıda mühüm 
iştirak payı olan hüquqi şәxs vә hәmin hüquqi şәxsdә mühüm iştirak payı olan hәr 
hansı şәxs, habelә bu cür mühüm iştirak payına malik olan hüquqi şәxslәrin icra 
orqanlarının rәhbәrlәri 

 
2.  Sığortalıya 

aidiyyәti olan 
şәxs adından 
hәrәkәt edәn 
şәxslәr 
 

– aralarında bağladıqları müqavilә әsasında Sığortalıya aidiyyәti olan şәxs adından 
hәrәkәt etmәyә hüququ olan şәxs;  

– Sığortalıya aidiyyәti olan şәxsә mühüm tәsir göstәrә bilәn hüquqi şәxs;  
– Sığortalıya aidiyyәti olan şәxsin nümayәndәsi. 
 

3.  Mühüm 
iştirak payı  
 

-      sәhmdar kapitalının vә ya sәsvermә hüququnun 10 vә ya daha çox faizini tәşkil 
edәn, yaxud müqavilә әsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şәxsin qәrarlarının qәbul 
edilmәsinә mühüm tәsir göstәrmәyә imkan verәn paya birbaşa vә ya dolayı yolla 
sahiblik. 

4.  Depozitar 
әmәliyyatları 

– qiymәtli kağız şәhadәtnamәlәrinin müştәrilәrin (deponentlәrin) qiymәtli kağızlara 
olan hüquqlarının uçotu vә tәsdiq olunması ilә müşayiәt edilәrәk saxlanması, 
qiymәtli kağızlara olan hüquqların uçotu vә tәsdiq edilmәsi, qiymәtli kağızların 
öhdәliklәrlә yüklәnmәsi halları da daxil olmaqla qiymәtli kağızların verilmәsinin 
uçotu vә tәsdiq edilmәsi üzrә müştәrilәrә (deponentlәrә) xidmәtlәrin göstәrilmәsi ilә 
bağlı әmliyyatlar. 

 
5.  Depozit 

sertifikatları 
– bank tәrәfindәn verilәn vә bankın saxlanılmaq üçün pul qoyuluşunu qәbul etmәsini 

vә müәyyәn müddәt başa çatdıqda pul qoyanın tәlәbi ilә ona vә yaxud vәkalәtnamә 
әsasında digәr şәxsә qoyuluşun mәblәğini faizlәrlә birgә ödәmәk öhdәliyi 
götürmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәr. 

 
6.  Yol çeki – müştәri tәrәfindәn bank-emitentdәn әldә olunan vә bank-emitentin agenti olan 

istәnilәn müәssisәdә nağd pula mübadilә edilmәli olan ödәniş vasitәsi. 
 

7.  Sığortalının 
әmlakı 

-     Sığortalıya mülkiyyәt hüququ vә yaxud digәr qanuni hüquqla mәxsus olan әşyalar, o 
cümlәdәn: 
a) binalar, bәzәk vә interyer elementlәri; 
b) mebel әşyaları; 
c) tәşkilat texnikası, mәişәt texnikası; 
d) dәftәrxana lәvazimatları; 
e) seyf vә anbarlar. 

 
8.  Sığortalının 

müştәrilәri 
– Sığortalının sığorta müqavilәsindә göstәrilәn fәaliyyәti ilә bağlı onunla әqd (әqdlәr) 

bağlamış fiziki vә hüquqi şәxslәr. 
 

9.  Kuryer 
(inkassator) 
şirkәti  

– müqavilә üzrә qiymәtli әmlakın (maliyyә sәnәdlәrinin) daşınması xidmәtlәrini 
hәyata keçirәn vә әgәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә tәlәb 
olunursa, belә xidmәtlәri hәyata keçirmәk üçün müvafiq lisenziyaya malik olan 
tәşkilat. 
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10.  Saxta imza – buna müvafiq qaydada icazә olmadan digәr şәxsin әvәzinә imza qoyulması. 
 

11.  Sığortalının 
binası 

-    Sığortalının baş ofisi, elәcә dә onun sığortalanma üçün әrizәsindә göstәrilәn vә 
Sığortalıya mülkiyyәt hüququ ilә yaxud digәr qanuni hüquqla mәxsus olan vә 
Sığortalının öz fәaliyyәtini hәyata keçirmәsi üçün daimi vә ya müvәqqәti istifadә 
elәdiyi digәr binalar; 

12.  Hüquqazidd 
hәrәkәtlәr 

– oğurluq, fırıldaq, qarәt, soyğunçuluq, әmlakın qәsdәn mәhv edilmәsi vә ya ona zәrәr 
vurulması. 

 
13.  Hüquqazidd 

dәyişikliklәr 
– buna müvafiq qaydada sәlahiyyәtlәr olmadan maliyyә sәnәdlәrinә yazılı 

dәyişikliklәrin edilmәsi. 
 

14.  Sığortalının 
işçilәri 

– Sığortalı üçün әmәk müqavilәsi әsasında işlәyәn şәxslәr, elәcә dә işlәrin tәhlükәsiz 
yerinә yetirilmәsi üçün müvafiq hüquqi vә fiziki şәxsin tapşırığı ilә vә ya onun 
nәzarәti altında hәrәkәt edәn vә ya etmәli olan, onunla mülki-hüquqi müqavilә 
әsasında işlәyәn şәxslәr. 

 
15.  Terrorçuluq -  ictimai tәhlükәsizliyi pozmaq, әhali arasında vahimә yaratmaq, yaxud dövlәt 

hakimiyyәt orqanları vә ya beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn qәrar qәbul edilmәsinә 
tәsir göstәrmәk mәqsәdilә insanların hәlak olması, onların sağlamlığına zәrәr 
vurulması, әhәmiyyәtli әmlak ziyanının vurulması vә ya başqa ictimai tәhlükәli 
nәticәlәrin baş vermәsi tәhlükәsi yaradan partlayış, yanğın vә ya digәr hәrәkәtlәr 
törәtmә, habelә hәmin mәqsәdlә bu cür hәrәkәtlәrin törәdilәcәyi ilә hәdәlәmә. 
 

16.  Sövdәlәşmә 
әmәliyyatları 

– qiymәtli kağızların, törәmә qiymәtli kağızların, qiymәtli  vә digәr malların, 
valyutanın vә sair oxşar әşyaların alqı-satqısı ilә әlaqәdar әmәliyyatlar. 

 
17.  Üçüncü şәxslәr – Sığortalı, Sığortalının işçilәri vә onların qohumları (әri/arvadı, valideyni, o cümlәdәn 

әrinin/arvadının valideyni, babası, nәnәsi, övladı, nәvәsi, o cümlәdәn övladlığa 
götürülәn, qardaşı vә bacısı), elәcә dә Sığortalıya aidiyyatı olan vә Sığortalıya aidiyyatı 
olan şәxsin adından çıxış edәn şәxslәr istisna olmaqla, istәnilәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr.  

 
 

18.  Saxta qiymәtli 
kağız 

– aldatma (qeyri-qanuni fayda әldә etmәk) mәqsәdilә әsli әsasında hazırlanmış vә әsli 
ilә oxşar olan elә surәtdir ki, Sığortalı bu oxşatmanı әslindәn fәrqlәndirә bilmәyәrәk 
ziyana mәruz qalır. Bu Qaydalara görә hәqiqi (әsil) qiymәtli kağızların surәti 
olmayan qiymәtli kağızlar saxta hesab edilmirlәr. 

 
19.  Saxta 

banknotlar 
(dәmir 
pullar) 

– satış mәqsәdi üçün hazırlanmış vә әsli ilә oxşar olan Azәrbaycan Respublikası Milli 
Bankının elә saxtalaşdırılmış biletlәri, metal sikkәlәr, xarici valyutadır ki, Sığortalı bu 
oxşatmanı әslindәn fәrqlәndirә bilmәyәrәk ziyana mәruz qalır. 

 
20.  Qiymәtli 

әmlak 
– valyuta; 
– qiymәtli metal vә daşlardan hazırlanmış mәmulatlar; 
– yarımqiymәtli daşlar; 
– Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının bank biletlәri vә metal sikkәlәri; 
– Azәrbaycan Respublikası valyutasında sәnәdli qiymәtli kağızları; 
– yol çeklәri; 
– qanuni qaydada mülkiyyәt hüququnu vә ya hәr hansı gәlirlәrin alınması hüququnu tәsbit 

edәn şәhadәtnamәlәr vә digәr sәnәdlәr; 
21.  Qiymәtli 

kağızlar 
-     müәyyәnlәşdirilmiş formaya vә mәcburi rekvizitlәrә riayәt olunmaqla hәr hansı 

hüququ tәsdiqlәyәn elә bir sәnәddir ki, hәmin hüquq bu sәnәd olmadan (tәqdim 
edilmәdәn, göstәrilmәdәn) nә hәyata keçirilә bilәr, nә dә başqa şәxsә verilә bilәr. 
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Maddә 1.  Sığorta sinfi 
 
Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu sığorta obyektinә görә әmlak sığortasına aid olan qarışıq 
maliyyә risklәrinin sığortası sinfinә aiddir. 
 
Maddә 2. Sığorta predmәti 
 
Bu Qaydalara әsasәn aşağıdakılar sığorta predmeti sayılır: 

 Sığortalının sığortalanmış fәaliyyәtinin aparılması nәticәsindә mәruz qaldığı gәlir itkilәri (әlavә 
xәrclәr); 

 Sığortalının әmlakı; 
 Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә Sığortalının sığortalanmış fәaliyyәti hәyata 

keçirmәyi ilә әlaqәdar üçüncü şәxslәrә vurduğu zәrәrin әvәzini Azәrbaycan Respublikası 
qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada ödәmәk öhdәliyi. 

 
Maddә 3. Sığortanın subyektlәri 
 
3.1. Bu Qaydalar әsasında bağlanmış sığorta müqavilәsinә görә, Sığortaçı müqavilәdә şәrtlәşdirilmiş sığorta haqqı 
müqabilindә müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş sığorta hadisәsinin baş vermәsi halında müqavilә ilә müәyyәn edilmiş 
sığorta mәblәği hәddindә sığorta ödәnişini hәyata keçirmәyi öz öhdәsinә götürür. 
 
3.2. Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada alınmış lisenziya әsasında fiziki vә 
hüquqi şәxslәrә maliyyә xidmәtlәri göstәrmәkdә ixtisaslaşan aşağakı hüquqi şәxslәr tәşkilati-hüquqi formasından 
asılı olmayaraq Sığortalı sayılırlar: 

 banklar vә digәr kredit tәşkilatları; 
 investisiya şirkәtlәri; 
 qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatlar; 
 qanunla müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş digәr hüquqi şәxslәr. 

 
Maddә 4. Sığorta obyekti 

 
Sığortalının aşağıdakılarla bağlı Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә zidd olmayan әmlak mәnafelәri sığorta 
obyekti sayılır: 

 Sığortalının sığortalanmış fәaliyyәtinin aparılması nәticәsindә mәruz qaldığı gәlir itkilәri (әlavә 
xәrclәr); 

 Sığortalının әmlakının itmәsi (mәhv olması) vә ya ona zәrәr dәymәsi; 
 Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә Sığortalının sığortalanmış fәaliyyәti hәyata 

keçirmәyi ilә әlaqәdar üçüncü şәxslәrә vurduğu zәrәrin әvәzini Azәrbaycan Respublikası  
qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada ödәmәk öhdәliyi. 

 
Maddә 5.  Sığorta mәblәği vә onun müәyyәn edilmәsi qaydası 
 
5.1. Sığorta mәblәği Sığortaçı vә Sığortalı arasında razılaşma әsasında aşağıdakılar üzrә müәyyәn edilә bilәr: 

 bir sığorta riski üzrә; 
 bir sığorta hadisәsi üzrә; 
 sığorta müqavilәsi üzrә (ümumi sığorta mәblәği). 

Bir sığorta riski üzrә sığorta mәblәği hәmin sığorta riski üzrә sığorta müddәti әrzindә baş vermiş bütün sığorta hadisәlәri 
üçün ödәnilә bilәn sığorta ödәnişinin әn son hәddidir. Bir sığorta hadisәsi üzrә sığorta mәblәği bir sığorta hadisәsinin baş 
vermәsi faktının tanınması zamanı ödәnilә bilәn sığorta ödәnişinin әn son hәddidir. Sığorta müqavilәsi üzrә ümumi sığorta 
mәblәği bütün sığorta risklәri üzrә sığorta müddәti әrzindә baş verәn bütün sığorta hadisәlәri üçün ödәnilә bilәn sığorta 
ödәnişinin әn son hәddidir. 
 
5.2. Sığortaçı ilә Sığortalı arasında razılaşma әsasında, hazırki Qaydaların 6.1.1, 6.1.4 - 6.1.6 bәndlәrindә göstәrilәn risklәr 
üzrә sığorta mәblәği sığorta hadisәsinin baş vermәsi nәticәsindә Sığortalının fәaliyyәtinin xarakterindәn vә şәrtlәrindәn asılı 
olaraq ona dәyә bilәcәk ziyanın miqdarı çәrçivәsindә müәyyәn edilir. 
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Qiymәtli әmlakla bağlı hazırki Qaydaların 6.1.2, 6.1.7, 6.1.8 bәndlәrindә göstәrilәn risklәr üzrә sığorta mәblәği Sığortalının 
fәaliyyәtindәn asılı olaraq onun binalarında vә/vә yaxud digәr hüquqi şәxslәrin mәsul saxlanmasında yerlәşә bilәn qiymәtli 
әmlakının dәyәrindәn artıq ola bilmәz. 
Hazırki Qaydaların 6.1.3 bәndindә göstәrilәn risk üzrә sığorta mәblәği sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәtinә 
bәrabәr olan zaman müddәti әrzindә Sığortalının daşınan qiymәtli әmlakının vә/vә ya maliyyә sәnәdlәrinin gözlәnilәn 
dәyәrindәn artıq ola bilmәz. 
 
5.3. Sığortalının binaları ilә bağlı hazırki Qaydaların 6.1.2 bәndindә göstәrilәn risklәr üzrә sığorta mәblәği Sığortalının 
binalarının sığorta dәyәrindәn artıq ola bilmәz. 
 
5.4. Әmlakın sığorta dәyәri sığorta müqavilәsinin bağlandığı tarixә hәmin әmlakın hәqiqi dәyәrinә bәrabәr olan dәyәr kimi 
götürülür vә sığorta müqavilәsindә әks etdirilir. 
Әmlakın hәqiqi dәyәri aşağıdakılar әsasında müәyyәn edilә bilәr: 

 eyni әrazidә analoci әmlakın tikintisinin (hazırlanmasının) dәyәri; 
 eyni әrazidә yeni texniki-istismar vәziyyәtindә olan analoci әmlakın әldә edilmә dәyәri; 
 sövdәlәşmә tәşkilatı tәrәfindәn verilmiş arayış-hesab, yaxud әmlakın alqı-satqısı üzrә müqavilә; 
 Sığorta müqavilәsinin bağlandığı tarixdәn әvvәlki tarixdә qiymәtli kağızların sövdәlәşmәlәrin başa çatdığı ana 

olan dәyәri. Sövdәlәşmәlәri hәyata keçirәn tәşkilatın adı sığorta müqavilәsindә göstәrilmәlidir. Әgәr bu şәrti 
yerinә yetirmәk mümkün deyilsә, qiymәtli kağızların dәyәri Sığortaçı ilә Sığortalının qarşılıqlı razılaşmasıı 
yolu ilә (zәruri hallarda müstәqil ekspertizanın cәlb olunması ilә), mübahisәli hallar yarandıqda isә – mәhkәmә 
qaydasında müәyyәn edilir;  

 qiymәtli kağızların blanklarının, sәnәdlәşdirmәlәrin bәrpası yaxud hazırlanması dәyәri; 
 pul nişanlarının nominal dәyәri, elәcә dә (xarici valyutalarla әmәliyyatlar zamanı) sığorta 

müqavilәsinin bağlandığı tarixә Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının rәsmi valyuta mәzәnnәsinә 
uyğun olaraq müәyyәn edilәn dәyәr; 

 әgәr sığorta müqavilәsindә qiymәtli metal vә daşların dәyәrinin beynәlxalq bazarda mövcud olan qiymәtlәrlә 
müәyyәn edilmәsi nәzәrdә tutulmamışdırsa, qiymәtli metal vә daşların sığorta müqavilәsinin bağlandığı tarixә 
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә uyğun olaraq müәyyәn edilәn dәyәri. 

 
5.5. Sığorta müddәti әrzindә sığorta ödәnişi aparılarsa, sığorta müqavilәsi onun qüvvәdә olma müddәti başa çatana qәdәr öz 
etibarlılığını saxlamaqda davam edir. Bu zaman hәmin sığorta müqavilәsi üzrә sığorta mәblәği artıq hәyata keçirilmiş 
sığorta ödәnişinin mәblәği hәddindә azalmış  olur. Ziyana mәruz qalmış obyektin (sığorta olunmuş әmlak üçün) bәrpa 
edilmәsindәn sonra Sığortalı Sığortaçıya әlavә sığorta haqqı ödәmәklә ilkin sığorta mәblәğini bәrpa etmәk hüququna 
malikdir. 
 
5.6. Sığorta obyektinin tam sığorta dәyәrinә sığorta olunmadığı vә yaxud obyektin dәyәrinin artdığı tәqdirdә, Sığortaçı ilә 
razılaşdırmaqla, Sığortalı әlavә sığorta haqqı ödәyә vә sığorta mәblәğini artıra bilәr. Sığorta mәblәğinin artması Sığortaçı ilә 
Sığortalı arasında әlavә razılaşma ilә rәsmilәşdirilir. 
 
5.7. Әgәr sığorta mәblәğinin sığorta obyektinin hәqiqi dәyәrindәn (sığorta dәyәrindәn) artıq olması aşkar olunarsa 
(o cümlәdәn, eyni obyektin iki vә ya bir neçә sığoratçıda sığortalanmış olması (ikiqat sığorta) nәticәsindә), sığorta 
mәblәğinin sığorta dәyәrindәn artıq olan hissәsi etibarsız hesab olunur vә artıq ödәnilmiş sığorta haqqı geri 
qaytarılmır. 
Әgәr sığorta müqavilәsindә sığorta mәblәğinin artıq göstәrilmәsi Sığortalının aldatması nәticәsindә olmuşdursa, 
Sığortaçı müqavilәni etibarsız elan etmәk vә bunun nәticәsindә ona dәymiş ziyanın әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb 
etmәk hüququna malikdir. 
 
Maddә 6. Sığorta risklәri 
 
6.1. Bu Qaydalara әsasәn aşağıdakı halların baş vermәsi ehtimalı sığorta risklәri hesab edilir: 
 
6.1.1. Aşağıdakıların hәyata keçirilmәsi zamanı, Sığortalıya zәrәr vurmaq, yaxud  maddi fayda әldә etmәk 
mәqsәdilә, hәm tәkbaşına, hәm dә digәr şәxslәrlә әlbir olaraq Sığortalının hәr hansı işçisi tәrәfindәn yol verilәn 
hüquqazidd hәrәkәtlәr nәticәsindә ziyan dәymәsi: 

 hüquqi vә (vә yaxud) fiziki şәxslәrә kreditlәrin/borcların verilmәsi; 
 bank әmәliyyatlarının aparılması; 
 qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi; 
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 digәr maliyyә xidmәtlәrinin, yәni hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrinin cәlb edilmәsi vә istifadә 
olunması ilә bağlı olan xidmәtlәrin göstәrilmәsi. 

Bu Qaydalar üzrә, bu Qaydaların 6.1.1. bәndinә münasibәtdә Sığortalının  işçilәrinin yalnız o hәrәkәtlәri hüquqazidd 
hәrәkәtlәr hesab edilir ki, hәmin hәrәkәtlәr Sığortalının buna müvafiq tapşırığı olmadan yerinә yetirilmişdir. Hadisәnin bu 
qeyd-şәrtlә әhatә edilmәmәsinin sübut edilmәsi vәzifәsi Sığortalının üzәrinә düşür. 
 
6.1.2. Aşağıdakılar nәticәsindә Sığortalıya mәxsus olan binalara zәrәr dәymәsi vә/vә yaxud hәmin binalarda 
yerlәşәn әmlakın, qiymәtli әmlakın mәhv olması (itmәsi) yaxud onlara zәrәr dәymәsi: 

 üçüncü şәxslәrin hüquqazidd hәrәkәtlәri; 
 tәhqiqat prosesindә istintaq orqanları tәrәfindәn sәbәblәri müәyyәn olunmayan mәhv olmalar (itkilәr) vә 

zәrәrlәr; 
 
6.1.3. Aşağıdakıların daşınması zamanı itmәsi, tәlәf olması, yaxud onlara ziyan dәymәsi nәticәsindә zәrәrin 
yaranması: 

 
a) qiymәtli әmlak - daşınma Sığortalının tapşırığı ilә xüsusi avadanlıqla tәchiz edilmiş (zirehli) avtonәqliyyat 

vasitәlәrindә Sığortalının әmәkdaşları, yaxud da kuryer (inkassator) şirkәti tәrәfindәn hәyata keçirilәrkәn; 
b)   maliyyә sәnәdlәri - kuryer (inkassator) şirkәti tәrәfindәn daşınma  hәyata keçirilәrkәn. 

 
Daşınmanın başlanması kimi qiymәtli әmlakın vә/vә yaxud maliyyә sәnәdlәrinin Sığortalı, yaxud onun tapşırığı 
әsasında digәr şәxs tәrәfindәn daşınmanı hәyata keçirәn şәxsә imzalanmış qәbzlә verilmәsi anı, başa çatması kimi 
isә yükün alıcıya, yaxud onun tapşırığı ilә digәr şәxsә imzalanmış qәbzlә çatdırılması anı hesab edilir. 
 
6.1.4. Aşağıdakılar üzrә әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün әsas olan tapşırıq, sәrәncam vә Azәrbaycan 
Respublikası qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulan digәr sәnәdlәrin saxtalaşdırılması vә yaxud onlara hüquqazidd 
dәyişikliklәrin edilmәsi: 

 bank hesabı; 
 depo hesabı; 
 qeydiyyatdan keçmiş şәxsin şәxsi hesabı; 
 emitentin şәxsi hesabı; 
 emitentin emissiya hesabı; 
 sövdәlәşmә hesabı; 
 elәcә dә Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә uyğun olaraq Sığortalının apara bilәcәyi digәr 

hesablar. 
 
Bu zaman, hazırki Qaydaların 6.1.4 bәndindә göstәrilәn hadisә yalnız aşağıdakı hallarda  sığorta hadisәsi hesab edilir: 

 yuxarıda göstәrilәn sәnәdlәr sәnәdli (dokumentar) formada yerinә yetirilirsә; 
 Sığortalının göstәrilәn sәnәdlәrlә әmәliyyatlar aparan işçisi sәnәdlәrin әslinin nümunәlәrinә malikdirsә; 
 Sığortalının işçisi yuxarıda qeyd olunan sәnәdlәrin әslinin müәyyәn olunmasının tәmin edilmәsi ilә bağlı 

Sığortalının  tәlimatlarının, elәcә dә tәnzimlәyici vә/vә yaxud nәzarәtedici orqanların  müәyyәn etdiyi bütün 
tәlәblәrә uyğun olaraq yerinә yetirmişdirsә. Bu zaman, hadisәnin bu şәrtlә әhatә edilmәmәsini sübut etmәk vәzifәsi 
Sığortalının üzәrinә düşür. 

 
6.1.5. Aşaığıdakı qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar (iş) nәticәsindә ziyan dәymәsi: 

 saxta imza vә yaxud digәr hüquqazidd dәyişikliklәri daxil edәn sәnәdlәr; 
 saxta olan sәnәdlәr; 
 üçüncü şәxslәrin hüquqazidd hәrәkәtlәri nәticәsindә itirilәn sәnәdlәr. 

 
Yalnız aşağıdakı hallarda bu Qaydaların 6.1.5 bәndindә göstәrilәn hadisә sığorta hadisәsi hesab edilir vә sığorta 
ödәnişi hәyata keçirilir: 

 
a)  qiymәtli kağızlar sәnәd formasında yerinә yetirilmişdir vә bu zaman Sığortalının qiymәtli kağızlarla işlәyәn 

işçisi qiymәtli kağızların әslinin nümunәlәrinә malik olmuşdur; 
 
b)  Sığortalının işçisi yuxarıda qeyd olunan sәnәdlәrin әslinin müәyyәn olunmasının tәmin edilmәsi ilә bağlı 

Sığortalının tәlimatları ilә, elәcә dә tәnzimlәyici vә/vә yaxud nәzarәt edici orqanlar tәrәfindәn müәyyәn olunan 
bütün tәlәblәri lazımi qaydada yerinә yetirmişdir. Bu zaman, hadisәnin bu şәrtlә әhatә edilmәmәsini sübut etmәk 
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vәzifәsi Sığortalının üzәrinә düşür. 
 

6.1.6. Sığortalı tәrәfindәn istәnilәn ölkәnin saxta banknotu vә ya metal pulunun ödәniş vasitәsi kimi qәbul 
edilmәsindәn ziyan dәymәsi, bu şәrtlә ki, vayutanın hәqiqiliyinin müәyyәn edilmәsi üçün Sığortalı tәrәfindәn 
istifadә olunan standart detektorlar saxta pulları aşkar edә bilmir vә qәbul edilәn saxta banknotların (metal pulların) 
surәti olduğu banknotlar (metal pullar) dövriyyәdәn çıxmamışdır. 
 
6.1.7. Üçüncü şәxslәrin hüquqazidd hәrәkәtlәri nәticәsindә, Sığortalının mәsul saxlanmasında yerlәşәn vә 
Sığortalının müştәrisinә mәxsus olan qiymәtli әmlakın mәhv olması (itmәsi) vә yaxud hәmin әmlaka zәrәr dәymәsi 
nәticәsindә Sığortalının zәrәrә mәruz qalması. 
 
6.1.8. Sığortalı tәrәfindәn digәr hüquqi şәxslәrә mәsuliyyәtlә saxlanması üçün verilәn Sığortalının qiymәtli әmlakına zәrәr 
dәymәsi vә ya hәmin әmlakın mәhv olması (itmәsi), o hallarda ki, hәmin әmlak: 

a)  digәr hüquqi şәxsin binalarında mәsuliyyәtlә saxlanması üçün yerlәşdirilmiş olsun; 
b)   Sığortalının qeydçisinә verilmiş olsun; 
c)    Sığortalının transfer-agentinә verilmiş olsun; 
d)  mülki-hüquqi sazişlәrin (qiymәtli kağızlara münasibәtdә, elәcә dә әgәr broker Sığortalıdan alınmış pul vәsaitlәrinin 

saxlanması üzrә öhdәliyi nәzәrdә tutuan komissiya müqavilәsi üzrә hәrәkәt edirsә, nağd pula (valyutaya) 
münasibәtdә) hәyata keçirilmәsi üçün hüquqi şәxs olan vә Sığortalı ilә müqavilәyә әsasәn hәrәkәt edәn brokerә 
verilәrәk onun binalarında yerlәşmiş olsun; 

e)   digәr banka girov qoyulmuş olsun. 
 
Sığortalının depozitarı vә Sığortalının qeydçisi funksiyalarını yerinә yetirәn tәşkilatlar, elәcә dә Sığortalının qiymәtli әmlakı 
verilmiş yuxarıda sadalanan digәr hüquqi şәxslәr sığorta müqavilәsindә göstәrilmәlidir. 
Hazırkı Qaydaların 6.1.8 bәndi üzrә hazırki Qaydaların 6.1.2, 6.1.3 bәndlәrindә sadalanan hadisәlәr sığorta hadisәlәri 
sayılmır. 
 
6.2. Bir sәbәb üzündәn baş verәn bir neçә ziyana bir sığorta hadisәsi kimi baxılır. 
 
Maddә 7. Sığorta risklәrindәn istisnalar vә (vә ya) sığorta tәminatında mәhdudiyyәtlәr 
 
7.1. Bu Qaydalar üzrә aşağıdakılar maliyyә gәliri (maddi gәlir) hesab edilmir: 

 Sığortalının işçilәrinin әmәk ödәnişi vә onun artırılması; 
 qonorarlar, komisyon mükafat; 
 mәnfәәtdә iştirak; 
 qanuni gәlirin vә ya mükafatın digәr növlәri, işgüzar qәbullarda iştirak, qiymәtli hәdiyyәlәr, gediş 

haqqının, yemәyin, mәzuniyyәtin ödәnilmәsi vә digәr oxşar gәlirlәr daxil olmaqla. 
 
7.2. Hazırki Qaydalar üzrә aşağıdakılar sığorta hadisәlәri hesab edilmir vә bunlara görә sığorta ödәnişi verilmir: 
 
7.2.1. Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmәsindәn әvvәl baş verәn hallar vә sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmә 
tarixindә artıq Sığortalıya mәlum olan sәbәblәr üzündәn sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәti әrzindә baş 
verәn hallar. 
 
7.2.2. Hazırki Qaydaların 6.1.1 bәndindә qeyd olunmuş hallar istisna olmaqla, birbaşa vә yaxud dolayısı ilә Sığortalının 
işçilәrinin qәsdәn etdiklәri, elәcә dә hәr hansı digәr hüquqazidd hәrәkәtlәri nәticәsindә baş verәn hallar. Bu zaman, hazırki 
Qaydalara uyğun olaraq bağlanmış sığorta müqavilәsi üzrә zәrәrlәrin tәnzimlәnmәsinin bütün mәrhәlәlәrindә sığorta 
hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәlәrin hәmin istisnaya aid olmamasını sübut etmәk vәzifәsi Sığortalının üzәrinә düşür. 
 
7.2.3. Hazırki Qaydaların 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5 bәndlәrindә göstәrilәn hallar istisna olmaqla, tamamilә vә ya qismәn 
Sığortalının müştәrilәri tәrәfindәn borc vә ya kreditlәr (o cümlәdәn, fırıldaq yolu ilә alınmış borc vә kreditlәr) üzrә 
qaytarılma vә ya digәr öhdәliklәrin tam vә ya qismәn yerinә yetirilmәmәsi nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.4. Tam vә yaxud qismәn olaraq, aşağıdakı şәxslәrә kreditlәrin, borcların verilmәsi: 

 Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrә vә ya Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrin adından çıxış edәn şәxslәrә  
 Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrin vә ya Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrin adından çıxış edәn şәxslәrin işçilәrinә 
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 Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrin vә ya Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrin adından çıxış edәn şәxslәrin işçilәrinin 
qohumlarına 

 Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrin vә ya Sığortalıya aidiyyәti olan şәxslәrin adından çıxış edәn şәxslәrin 
qohumlarına 

 
7.2.5. Hazırki Qaydaların 6.1.1 bәndindә şәrtlәşdirilmiş hallar istisna olmaqla, Sığortalı tәrәfindәn ödәnişlәrin, 
köçürmәlәrin, pul vәsaitlәrinin göndәrilmәsinin vә hesablar üzrә digәr әmәliyyatların sәhvәn (üçüncü şәxslәrin tәqsiri 
olmadan) aparılması nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.6. Sığortalının müştәrisinin şәxsi depozit seyfindә saxlanılan qiymәtli әmlaka zәrәr dәymәsi halları; 
 
7.2.7. Hazırki Qaydaların 6.1.1 – 6.1.4 bәndlәrinә uyğun olaraq sığorta hadisәsi hesab olunan hallar istisna olmaqla, 
satılmaq üçün Sığortalıya verilmiş, lakin satılmamış yol çeklәrinin itirilmәsi nәticәsindә baş verәn hallar (bu şәrtlә ki, 
Sığortalının mәsuliyyәt daşıdığı yol çeklәri sonradan emitent tәrәfindәn ödәnilmiş vә yaxud ödәnilmәk üçün qәbul edilmiş 
olsun). 
 
7.2.8. Hazırki Qaydaların 6.1.1 bәndindә göstәrilәn hadisәlәr istisna olmaqla, Sığortalının kompüter şәbәkәsi vasitәsilә 
ödәniş barәsindә tәlimat vә yaxud mәlumatlar alması nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.9. Hazırki Qaydaların 6.1.1 bәndindә göstәrilәn hallar istisna olmaqla, dövlәt poçt xidmәtinә göndәrilmәk üçün 
tapşırılmış qiymәtli әmlakın itirilmәsi nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.10. Maliyyә xidmәtlәri sahәsindәki münasibәtlәri tәnzimlәyәn Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinin, normativ-
hüquqi aktların vә normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinin, işlәrin tәhlükәsiz aparılması, binaların vә qiymәtli әmlakın mühafizәsi 
üzrә normaların Sığortalı tәrәfindәn yerinә yetirilmәmәsi nәticәsindә baş verәn hallar (göstәrilәn normalardan 
kәnarlaşmaların müvafiq dövlәt nәzarәt orqanları ilә razılaşdırıldığı hallar istisna olmaqla). 
 
7.2.11. Yalnız yanlış mәlumat ehtiva edәn qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar nәticәsindә baş verәn hallar (әgәr onlar hazırki 
Qaydalar üzrә saxta hesab olunmurlarsa). 
 
7.2.12. Dövlәt orqanlarının sәrәncamı ilә әmlakın müsadirә edilmәsi, hәbsi vә ya mәhv edilmәsi nәticәsindә baş verәn 
hallar. 
 
7.2.13. Sığortalının müştәrisinin vә/vә yaxud Sığortalının işçilәrinin tәqsiri üzündәn baş verәn, hazırki Qaydaların 
6.1.7 bәndindә göstәrilәn hallar. 
 
7.2.14. Sığortalının işçilәrinin tәqsiri üzündәn baş verәn, hazırki Qaydaların 6.1.8 bәndindә göstәrilәn hallar. 
 
7.2.15. Qiymәtli әmlaka aid olmayan, maqnit daşıyıcılarına daxil edilmiş informasiya vә mәlumatların itmәsi vә 
yaxud onlara zәrәr dәymәsi, elәcә dә hesablar üzrә hәr hansı elektron keçiricilәrdә olan dayanmalar (sәhvlәr) 
nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.16. Kompüter proqramlarına, kompüter mәlumatlarına, mәlumat yığıcılara (maqnit lentlәri, disklәr vә digәr 
daşıyıcılar) zәrәr dәymәsi nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.17 Bilavasitә, yaxud dolayısı ilә terrorçuluğun sәbәb olduğu hallar; bu zaman ziyanın bu istisnaya aid 
olmamasını sübut etmәk vәzifәsi Sığortalının üzәrinә düşür. 
 
7.2.18. Sığortalının tәsisçilәrinin, iştirakçılarının, sәhmdarlarının (onların nümayәndәlәrinin) hәrәkәtlәri, yaxud 
sәhvlәri nәticәsindә baş verәn hallar (Sığortalının tәsisçilәrinin, iştirakçılarının, sәhmdarlarının (onların 
nümayәndәlәrinin) Sığortalının içilәri kimi Sığortalının idarәetmә orqanlarının sәrәncamı ilә hәrәkәt etdiyi hallar 
istsina olmaqla). 
 
7.2.19. Sığortalının işçilәrinin hazırki Qaydaların 6.1.1 bәndinә uyğun olaraq maliyyә (maddi) gәliri alınmasına 
gәtirib çıxarmayan hüquqazidd hәrәkәtlәri nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.20. Hazırki Qaydaların 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5 bәndlәrindә göstәrilmiş hallar istisna olmaqla, Sığortalı ilә onun kontragenti 
arasında müqavilә üzrә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәmәsi nәticәsindә baş verәn hallar. 
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7.2.21.Hazırki Qaydaların 6.1.1 - 6.1.3, 6.1.7 bәndlәrindә göstәrilәn hallar istisna olmaqla, hәm әsl, hәm dә saxta 
qaimәlәr, anbar qәbzlәri, vәkalәtnamәlәr vә yaxud tәyinatına görә göstәrilәn sәnәdlәrә oxşar olan hәr hansı digәr 
sәnәdlәrlә әmәliyyatların aparılması nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.22.Hazırki Qaydaların 6.1.1, 6.1.4 - 6.1.6 bәndlәrindә göstәrilәn hadisәlәr istisna olmaqla, hәr hansı sövdәlәşmә 
әmәliyyatlarının aparılması nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.23.Әmlakın tәbii köhnәlmәsi, aşınması, tәdricәn dağılması nәticәsindә, elәcә dә әmlaka güvә yaxud digәr 
hәşaratlar, kәsәyәnlәr tәrәfindәn, göbәlәklәr ilә zәrәr dәymәsi nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.24.Müharibә, xarici düşmәnlәrin hәrbi fәaliyyәti, tәcavüzü, döyüş hәrәkәtlәri, (müharibәnin elan edilib-edilmәmәsindәn 
asılı olmayaraq), bunt, üsyan, qiyam, inqilab, vәtәndaş çaxnaşmaları, müharibә vәziyyәtinin tәtbiq olunması vә 
hakimiyyәtin zәbt edilmәsi, komendant saatının tәtbiq edilmәsi vә ya qanuni hakimiyyәt nümayәndәlәrinin hәrәkәtlәri 
nәticәsindә baş verәn hadisәlәr; bu zaman sığorta müqavilәsi üzrә zәrәrlәrin tәnzimlәnmәsinin bütün mәrhәlәlәrindә 
(arbitrac vә ya mәhkәmә araşdırması daxil olmaqla) ziyanın hәmin istisnaya aid olmamasını sübut etmәk vәzifәsi 
Sığortalının üzәrinә düşür.  
 
7.2.25. Hazırki Qaydaların 6.1.1 bәndindә göstәrilәn hadisәlәr istisna olmaqla, elektron mәlumatların daxil 
edilmәsi, modifikasiyası, lәğv edilmәsi nәticәsindә baş verәn hallar. 
 
7.2.26. Sığortaçının «Әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası Qaydaları»nda nәzәrdә tutulmuş hadisәlәr 
nәticәsindә baş verәn hallar, bu şәrtlә ki, Sığortalının bu Qaydalar üzrә sığorta obyekti olan әmlakı Sığortaçının 
«Әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası Qaydaları»na әsasәn bağlanmış sığorta müqavilәsi üzrә artıq 
sığortalanmış olsun. 
 
Maddә 8. Azadolma mәblәği 
 
8.1. Sığortaçı vә Sığortalı sığorta müqavilәsindә ziyanın әvәzinin Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәli olmayan 
miqdarını – azadolma mәblәğini müәyyәn edә bilәrlәr. 
 
8.2. Azadolma mәblәği şәrti vә yaxud şәrtsiz ola bilәr vә sığorta mәblәğinin faizi nisbәtindә, yaxud pul 
ekvivalentindә ifadә edilә bilәr. 
 
8.3. Şәrti azadolma mәblәği müәyyәn olunarkәn, әgәr ziyan azadolma mәblәğinin miqdarından artıq deyilsә, 
Sığortaçı sığorta ödәnişi hәyata keçirmir, lakin әgәr ziyan azadolma mәblәğindәn artıqdırsa, sığorta ödәnişi tam 
hәcmdә aparılır. 
 
8.4. Şәrtsiz azadolma mәblәği müәyyәn olunarkәn, Sığortaçı bütün hallarda sığorta ödәnişini azadolma mәblәği 
çıxılmaqla aparır. 

 
Maddә 9. Sığorta haqqı 
 
9.1. Sığorta haqqı dedikdә, Sığortalının sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn olunan qaydada vә müddәtdә sığortaya 
görә Sığortaçıya ödәmәli olduğu haqq nәzәrdә tutulur. Sığorta haqqı sığorta tariflәri әsasında hesablanır.  
 
9.2. Sığorta haqqını nağdsız formada ödәyәrkәn Sığortalı ödәniş tapşırığında sığorta haqqının ödәnilmәsinin әsasını 
tәşkil edәn Sığorta müqavilәsinin, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsinin nömrәsinә istinad etmәlidir 
 
9.3. Sığorta haqqının ödәnilmәsi qaydası vә forması Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilir. 
 
9.4. Sığorta haqqı onun Sığortaçının bank hesabına daxil olduğu vә ya Sığortaçı tәrәfindәn nağd ödәniş formasında 
alındığı gün ödәnilmiş hesab olunur. 
 
9.5. Sığorta haqqı vә ya onun hissәsi vaxtında ödәnilmәdikdә Sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu Qaydaların 9.6-cı 
bәndinin tәlәbini nәzәrә alaraq yazılı surәtdә 15 (on beş) günәdәk müddәt müәyyәn edә bilәr. 
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9.6. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi Sığorta müqavilәsi bağlandığı gündәn bir 
aydan gec olmayaraq ödәnilmәlidir. 
 
Maddә 10. Sığorta müqavilәsinin bağlanması, hәmçinin ona әlavә vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam 
verilmәsi qaydası 
 
10.1. Sığorta müqavilәsi Sığortalı ilә Sığortaçı arasında elә razılaşmadır ki, bu razılaşmaya görә Sığortaçı müqavilә 
ilә şәrtlәşdirilmiş, Sığortalının ödәdiyi sığorta haqqı müqabilindә müqavilәdә nәzәrdә tutulan sığorta hadisәsinin 
baş verdiyi halda hәmin hadisә nәticәsindә Sığortalıya dәymiş zәrәrin әvәzini müqavilә ilә müәyyәnlәşdirilmiş 
sığorta mәblәği hәddindә ödәmәyi - sığorta ödәnişi vermәyi öhdәsinә götürür.  
 
10.2. 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. 
 
10.3. Sığortalının әrizәsindә aşağıdakı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır: 

10.3.1. Sığortalının adı, ünvanı vә  telefon nömrәsi; 
10.3.2. Sığortala obyekti haqqında mәlumat; 
10.3.3. Riskin dәrәcәsini vә sığorta haqqını müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan digәr mәlumatlar. 

 
10.4.  Sığorta müqavilәsi yazılı formada aşağıdakı kimi bağlanır: 

10.4.1. Tәrәflәrin bu Qaydalar әsasında sığorta müqavilәsini tәrtib edәrәk qarşılıqlı imzalaması yolu ilә; 
10.4.2. Bu Qaydalar ilә Sığortalının razı olmasını tәsdiq etmәsi şәrti ilә Sığortaçı tәrәfindәn ona sığorta 
şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә; 

 
10.5. Sığorta şәhadәtnamәsi tәrtib olunduğu halda, sığorta şәhadәtnamәsindә sığorta predmetinin sığortalandığı 
risklәr konkret olaraq sadalanmalıdır. 
 
10.6. 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.  
 
10.7. Sığorta obyekti bir neçә sığortaçıda sığortalandığı halda, sığortaçılar Sığortalı qarşısında birgә mәsuliyyәt 
daşıyırlar. 
 
10.8. Sığorta müqavilәsi müqavilәlәrin etibarlılığı barәdә Azәrbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyindә 
nәzәrdә tutulmuş ümumi şәrtlәrә uyğun olmalıdır. 
 
10.9. Sığorta müqavilәsi ilә verilәn sığorta tәminatı sığorta müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonra baş verәn sığorta 
hadisәlәrinә şamil olunur. 
 
10.10. Sığorta müqavilәsi 1(bir) il müddәtinә vә yaxud Sığortaçı ilә Sığortalı arasında razılaşdırılmış digәr müddәtә 
bağlanır. 
 
10.11. Sığorta müqavilәsinә tәrәflәrin qarşılıqlı razılığı ilә әlavә vә dәyişikliklәr edilә bilәr. 
 
10.12. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki tәrәfdәn 
imzalanmalıdır.  
 
10.13.  Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir: 

10.13.1. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda; 
10.13.2. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallar hallar istisna olmaqla, Sığortalı hüquqi şәxs lәğv 
olunduqda: 
10.13.3. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta 
hadisәsi olmayan hallara görә başa çatdıqda; 
10.13.4. Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә; 
10.13.5. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda; 
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10.13.6. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada 
ödәmәdikdә;  
10.13.7. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş digәr hallarda. 

 
10.14. Әgәr sığorta müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonra, sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı aradan 
qalxmışdırsa vә sığorta riskinin mövcudluğu sığorta hadisәsindәn başqa digәr hallar üzündәn başa çatmışdırsa, 
sığorta müqavilәsi bağlandığı müddәtin başa çatmasından әvvәl sona yetir. Belә hallara, o cümlәdәn aid edilir: 

 Sığorta olunmuş әmlakın sığorta hadisәsi deyil, hәr hansı digәr sәbәblәr üzündәn mәhvi; 
 Müәyyәn olunmuş qaydada Sığortalının sahibkarlıq fәaliyyәtinin dayandırılması. 

10.15.  Bu Qaydaların 10.13-cü 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. 

10.16. 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 ücün kifayәtdir vә Sığorta müqavilәsi bildirişdә göstәrilәn tarixdәn vә vaxtdan etibarsız sayılacaq.  

10.17. 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;  

10.18. 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. 

10.19.  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.  

10.20. 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 10.17-ci vә 10.18-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir. 

10.21. 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 11. Tәrәflәrin hüquq vә öhdәliklәri 
 
11.1. Sığortaçı aşağıdakıları öz öhdәsinә götürür: 
 
11.1.1. Sığortalıya hazırki Qaydalar әlavә olunmaqla sığorta şәhadәtnamәsi vermәk; 
 
11.1.2. sığorta hadisәsi baş verdikdә hazırki Qaydalarla müәyyәn edilmiş qaydada sığorta ödәnişini hәyata 
keçirmәk; 
 
11.1.3. sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina etdikdә, imtinanın sәbәblәrini әsaslandırmaqla Sığortalını bu barәdә 
yazılı xәbәrdar etmәk; 
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11.1.4. özünün peşәkar fәaliyyәti nәticәsindә Sığortalı ilә bağlı әldә etdiyi mәlumatları açıqlamamaq. 
 
11.2. Sığortalı aşağıdakıları öz öhdәsinә götürür: 
 
11.2.1. sığorta haqqını vaxtında ödәmәk; 
 
11.2.2. sığorta müqavilәsi bağlanarkәn, sığorta riskini müәyyәnlәşdirmәk üçün әhәmiyyәt kәsb edәn vә ona mәlum 
olan bütün hallar, elәcә dә hәmin sığorta obyekti ilә әlaqәdar bağlanmış, yaxud bağlanılan bütün sığorta 
müqavilәlәri barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәk; 
 
11.2.3. sığorta hadisәsinin әlamәtlәrinә malik olan hәrәkәtlәr vә hadisәlәrlә bağlı Sığortalıya qarşı irәli sürülәn 
iddialardan müdafiә ilә bağlı xәrclәri çәkmәk; 
 
11.2.4. әgәr Sığortaçı hәm öz, hәm dә Sığortalının mәnafelәrinin qorunması üçün sәlahiyyәtli şәxsini tәyin etmәyi 
zәruri hesab edәrsә, Sığortaçının göstәrdiyi şәxslәrә vәkalәtnamә (etibarnamә) vә digәr zәruri sәnәdlәri vermәk; 
 
11.2.5. mәhkәmә vә mәhkәmәdәnkәnar müdafiәdә Sığortaçıya hәr bir mümkün kömәyi göstәrmәk; 
 
11.2.6. әgәr Sığortaçının Sığortalının mәnafelәrinin müdafiәsi zamanı çәkdiyi xәrclәr sığorta müqavilәsinә uyğun 
olaraq ödәnilmәli olan mәblәğdәn artıqdırsa, hәmin artıq mәblәği Sığortaçıya  ödәmәk; 
 
11.2.7. hüquqi müdafiә prosesindә Sığortaçı tәrәfindәn onun adından әldә olunmuş razılaşmalar üzrә öhdәliklәrin 
icrasından әsas olmadan imtina etmәmәk; 
 
11.2.8. Sığortalının yenidәn tәşkili, elәcә dә idarәetmә orqanlarında dәyişikliklәr edilәn zaman: 

 belә dәyişikliyin baş verdiyi andan 30 (otuz) gün әrzindә hәmin fakt barәdә Sığortaçıya yazılı mәlumat 
vermәk (әgәr bildiriş Sığortalı tәrәfindәn yazılı formada göndәrilmiş vә ona dair Sığortaçıdan yazılı tәsdiq 
әldә edilmişdirsә, Sığortaçıya bildirişin verilmәsi yerinә yetirilmiş sayılır); 

 Әgәr Sığortaçıya lazım olarsa, zәruri әlavә mәlumatları ona operativ surәtdә tәqdim etmәk; 
 Sığorta müqavilәsinin mümkün dәyişikliklәrlә qüvvәdә qalmasına Sığortaçının yazılı razılığını almaq; 
 sığorta müqavilәsinә dәyişikliklәrin Sığortaçıdan alındığı andan 10 (on) gün әrzindә onu tәklif olunan 

müddәt vә şәrtlәrlә razılaşdığı barәdә yazılı xәbәrdar etmәk; 
 Qanunvericilik vә sığorta müqavilәsi ilә tәlәb olunduğu hallarda Sığortaçıya әlavә sığorta haqqı ödәmәk. 

Sığortalının bu öhdәliklәri yerinә yetirilmәdiyi hallara onun sığortanı daha davam etdirmәmәk qәrarı kimi baxıla 
bilәr. 
 
11.2.9. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә yeni filialların (әlavә ofislәrin, bölmәlәrin) açılması 
halında, әgәr Sığortalı bu Qaydalara uyğun olaraq bağlanmış sığorta müqavilәsinin yeni filalların (әlavә ofislәrin, 
bölmәlәrin) fәaliyyәtinә, әmlakına şamil olunmasını istәyirsә, bu barәdә Sığortaçıya yeni filialların (әlavә ofislәrin, 
bölmәlәrin) açılmasına 30 (otuz) gün qalmış mәlumat vermәk vә әgәr tәyin olunarsa, әlavә sığorta haqqını ödәmәk; 
 
11.2.10. sığorta müqavilәsi bağlanarkәn, әsas ofisdәn başqa, bu Qaydalar üzrә sığortanın şamil olunduğu 
Sığortalının bütün filiallarını, elәcә dә bölmәlәrini vә әlavә ofislәrini göstәrmәk; 
 
11.2.11. Sığortaçının tәlәbi ilә vә Sığortaçının müәyyәn etdiyi tarixdә vә yerdә ekspertiza üçün mühasibat 
hesabatları da daxil olmaqla, zәruri sәnәdlәri tәqdim elәmәk, Sığortaçıya öz tәhqiqatını aparmağa, o cümlәdәn 
Sığortalının hәr hansı әmәkdaşı vә ya digәr şәxslәrlә söhbәt etmәsinә imkan yaratmaq, yaranan ziyanla bağlı 
üçüncü şәxslәrә münasibәtdә istәnilәn hәrәkәtlәrin hәyata keçirilmәsi üçün bütün zәruri sәnәdlәri Sığortaçıya 
tәqdim etmәk vә bütün formal prosedurları yerinә yetirmәk; 

 Sığortalının rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiq olunan vә sığorta hadisәsinin әlamәtlәrinә malik olan hadisәnin baş 
vermәsini tәsdiqlәyәn sәnәdlәri, elәcә dә digәr zәruri mәlumatları hәmin hadisәnin baş verdiyi andan 30 
gün әrzindә Sığortaçıya tәqdim etmәk; bu zaman ziyanın sığorta hadisәsinin nәticәsindә baş vermәsini 
tәsdiq edәn sübutların toplanması, elәcә dә aşağıda sadalanan hadisәlәrә münasibәtdә tәqsirli şәxslәrin 
aşkar edilmәsi Sığortalının borcudur: 

 hazırki Qaydaların 6.1.1 bәndindә göstәrilәn hallar: Sığortalı ziyana görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsi, hәmin 
ziyanın hansı qeyri-qanuni hәrәkәt nәticәsindә baş vermәsini müәyyәn etmәli; şәxsin kredit alarkәn yaxud 
sövdәlәşmә sazişi bağlayarkәn әldә etdiyi qeyri-qanuni şәxsi faydanın miqdarını, hәmin ziyana bilavasitә 
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qeyri-qanuni hәrәkәtlәr nәticәsindә mәruz qaldığını sübüt etmәlidir; 
 hazırki Qaydaların 6.1.4 vә 6.1.5 bәndlәrindә göstәrilәn hallar: Sığortalı sübut etmәlidir ki, sәnәd saxta 

imzanı ehtiva edir, saxtadır vә ya hәmin sәnәddә qәsdәn hüquqazidd dәyişikliklәr edilmişdir; 
 
11.2.12. sığorta olunmuş obyektin sığortalandığı risklә bağlı sığorta hadisәsi nәticәsindә ziyan çәkmәsi vә bu 
ziyanın müvafiq sığorta ilә әhatә olunmayan, lakin ziyan vura bilәn iqtisadi vәziyyәtin dәyişmәsi vә yaxud digәr 
sәbәblәr üzündәn baş vermәmәsi barәdә sübutları toplamaq vә tәqdim etmәk; 
 
11.2.13. sığorta ödәnişini aldıqdan sonra ödәnilmiş mәblәğ hәddindә zәrәrin üçüncü şәxslәrdәn geri alınması üçün 
bütün hüquqları Sığortaçıya vermәk; 
 
11.2.14. sığorta müqavilәsi bağlanan zaman vә müqavilәnin qüvvәdә olduğu dövrdә Sığortaçıya mәlumat verilmiş 
hallarda baş verәn vә ona mәlum olan әhәmiyyәtli dәyişikliklәr barәdә, әgәr bu dәyişikliklәr sığorta riskinin 
artmasına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәrsә, dәrhal Sığortaçını xәbәrdar etmәk; “әhәmiyyәtli dәyişikliklәr”- 
dedikdә, sığorta müqavilәsindә vә hazırki Qaydalarda şәrtlәşdirilmiş dәyişikliklәr hesab edilir. 
 
11.2.15. Dәrhal, ancaq istәnilәn halda sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsindә tәqsirli 
şәxslәrdәn vә ya zәrәrvuran üçüncü şәxslәrdәn dәymiş zәrәrin әvәzini aldığı tarixdәn 3 (üç) gündәn gec olmayaraq 
bu barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәk. Әgәr Sığortalı zәrәrvuran şәxslәrdәn zәrәrin әvәzini sığorta ödәnişi 
verildikdәn sonra almışdırsa, Sığortalı ona dәymiş zәrәrin mәblәğindәn artıq aldığı mәblәği Sığortaçıya geri 
qaytarmalıdır. 
 
11.2.16. Sığortaçının yazılı razılığı olmadan, başqasına vurduğu ziyanları ödәmәmәk, ona qarşı irәli sürülәn 
tәlәblәri heç bir halda tanımamaq, elәcә dә belә tәlәblәrin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı öz üzәrinә hәr hansı birbaşa, 
yaxud dolayı öhdәlik götürmәmәk. 
 
11.3. Sığortalı sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hallar ona mәlum olduqdan sonra aşağıdakıları etmәlidir: 
 
11.3.1. bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş müddәtdә Sığortaçıya hadisәnin baş vermәsi vә hәmin hadisәnin ona 
mәlum olan bütün halları barәdә yazılı formada tәsdiq edilmiş mәlumatları Sığortaçıya tәqdim etmәlidir. 
Bu zaman, aşağıdakılardan asılı olmayaraq Sığortalı әsaslı şәkildә nәzәrdәn keçirilә bilәn mümkün, yaxud artıq baş 
vermiş sığorta hadisәsinin әlamәtlәrinә malik olan faktlar haqqında mәlumat әldә edәn kimi hadisә aşkar edilmiş 
sayılır: 

 ziyana sәbәb olan, yaxud ziyanın yaranmasına tәsir edәn hadisәnin baş vermәsinin dәqiq vaxtının mәlum 
olub-olmaması; 

 hadisәnin sığorta hadisәsi olmasını sübut etmәk üçün Sığortalıda hәmin anda kifayәt qәdәr mәlumatların 
olub-olmaması; 

 ziyanın halları vә miqdarının mәlum olub-olmaması. 
Baş vermәsi nәticәsindә üçüncü şәxslәr qarşısında Sığortalının mәsuliyyәtini yaradan vә sığorta müqavilәsi ilә 
әhatә edilәn faktiki vә potensial hadisәlәr barәdә Sığortalının mәlumat aldığı an da ziyanın aşkar edilmәsi vaxtı 
kimi sayılır vә bu zaman hadisәlәrin konkret halları vә mәsuliyyәtin hәcminin mәlum olub-olmaması vacib 
deyildir. 
İlkin mәlumat, belә mәlumatın verilmә anında Sığortalıya mәlum olan vә sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan 
hadisәnin baş vermәsi halları barәdә informasiyanı mümkün qәdәr tam vә hәrtәrәfli әks etdirmәlidir (tarix, vaxt, 
yeri, güman edilәn sәbәblәr, hadisәyә cәlb olunan şәxslәrin ad vә ünvanları vә s) vә sığorta müqavilәsinin 
nömrәsini daxil etmәlidir. 
Yazılı tәsdiq sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsi Sığortalıya mәlum olan kimi bu Qaydalarda 
nәzәrdә tutulmuş müddәtdә poçt, teleqraf yaxud faks rabitәsi vasitәsilә Sığortaçının ünvanına göndәrilmәli, yaxud 
Sığortaçının nümayәndәsinә verilmәlidir. 
Mübahisә yaranan zaman, bu öhdәliyin lazımi qaydada yerinә yetirilmәsi faktı müvafiq yazılı sübut ilә tәsdiq 
olunmalıdır. 
Әgәr sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә Sığortaçının vaxtında xәbәr tutması vә ya Sığortaçıda belә 
mәlumatların yoxluğunun onun sığorta ödәnişini vermәk öhdәliyinә hәr hansı tәsirinin olmaması sübut edilmәzsә, 
bu bәnddә nәzәrdә tutulan öhdәliyin yerinә yetirilmәmәsi Sığortaçıya sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina etmәyә 
hüquq verir. 
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11.3.2. Mövcud şәraitdә zәrәrin qarşısının alınması (azaldılması) (o cümlәdәn qeyri-qanuni alınmış pul 
vәsaitlәrinin tutulması) vә sığorta olunmuş әmlakın xilas edilmәsi üçün ağlabatan vә mümkün tәdbirlәri hәyata 
keçirmәk; belә tәdbirlәr görülәrkәn, Sığortalı Sığortaçının göstәrişlәrinә riayәt etmәlidir. 
Sığortaçı mümkün ziyanların azaldılması üçün ağlabatan vә mümkün tәdbirlәrin Sığortalı tәrәfindәn qәsdәn 
görülmәmәsi nәticәsindә yaranan ziyanların ödәnilmәsindәn azad olunur. 
 
11.3.3. Sığorta hadisәsinin әlamәtlәrinә malik olan halların baş vermәsinә sәbәb olan hüquqazidd hәrәkәtlәr (o 
cümlәdәn, saxta banknot vә sikkәlәrin qәbul edilmәsi, saxta qiymәtli kağızların vә/vә ya ödәniş sәnәdlәrinin 
alınması faktları) barәdә dәrhal daxili işlәr orqanlarına mәlumat vermәk. 
 
11.3.4. Sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsi faktı ilә әlaqәdar istintaq orqanları tәrәfindәn 
cinayәt işinin açılması vә cinayәt-prosessual hәrәkәtlәrinin başlanması barәdә dәrhal Sığortaçıya mәlumat vermәk. 
 
11.3.5. Sığorta hadisәsinin әlamәtlәrinә malik olan halların baş vermәsinә sәbәb olan hüquqazidd hәrәkәtlәrin 
tәhqiqatının gedişi, bu zaman aşkar edilәn vә ehtimal olunan hәmin halın sәbәb vә nәticәlәri barәdә Sığortaçını 
müntәzәm surәtdә xәbәrdar etmәk, belә tәhqiqat işindә iştirak etmәk. 
 
11.3.6. Sığortaçının nümayәndәlәrinin, polis işçilәrinin vә digәr sәlahiyyәtli orqanların nümayәndәlәrinin hadisә 
yerinә gәlişini gözlәmәdәn, sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin sәbәb vә şәraiti barәdә mümkün olan ilkin 
mәlumatları toplamaq (mәsәlәn, sәlahiyyәtli orqanların, elәcә dә hadisәnin şahidlәrinin iştirakı ilә hadisәnin şәraiti 
barәdә sәrbәst formada akt tәrtib etmәk, imkan daxilindә foto, yaxud video çәkiliş vasitәsilә hadisәnin ilkin 
nәticәlәrinin görünüşünü qeydә almaq) vә sonrakı tәhqiqat üçün Sığortaçıya vermәk. 
 
11.3.7. Zәrәr dәymiş obyekti (sığorta olunmuş әmlakı) onun sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsindәn 
sonrakı vәziyyәtindә olduğu şәkildә Sığortaçının mütәxәssislәri tәrәfindәn baxış keçirilәnәdәk saxlamaq; Sığortalı 
hadisәnin ilkin nәticәlәrinin görünüşünü tәhlükәsizlik tәdbirlәri vә ya ziyanın miqdarının azaldılması zәrurәtindәn irәli 
gәldiyi hallarda, yaxud Sığortaçının buna icazәsi olarsa, sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsi barәdә 
Sığortaçıya mәlumat verilmәsindәn 5 (beş) gün sonra dәyişmәk hüququna malikdir. 
 
11.3.8. Әmlakın mәhv olması, yaxud ona zәrәr dәymәsi halında zәrәr dәymiş, mәhv olmuş yaxud itmiş әmlakın 
siyahısını mühasibat uçotu sәnәdlәri ilә tәsdiq olunmaqla Sığortaçıya tәqdim etmәk; bu siyahılar Sığortaçı ilә 
razılaşdırlıan müddәtdә, lakin istәnilәn halda sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsi günündәn 
bir ay gec olmayaraq tәqdim olunmalıdır; siyahılar zәrәr dәymiş әşyaların sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisә 
baş verәn günә olan dәyәri göstәrilmәklә tәrtib olunur; siyahıların tәrtib olunması üzrә xәrclәri Sığortalı çәkir. 

11.3.9. Sığorta hadisәsi baş verdikdә sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün tәlәb olunan 
sәnәdlәri bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş müddәtdә Sığortaçıya tәqdim etmәk; 
 
11.3.10.  sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsi faktını vә sәbәbini, elәcә dә dәymiş zәrәrin 
miqdarını müәyyәn etmәk üçün zәruri olan sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәk. Baş vermiş hadisәnin 
xarakterindәn asılı olaraq belә sәnәdlәr o cümlәdәn aşağıdakılar ola bilәr: 

 hesablar üzrә әmәliyyatların aparılması üçün әsas olan vә saxta imza, yaxud digәr hüquqazidd 
dәyişikliklәri ehtiva edәn ödәniş tapşırıqlarının vә digәr sәnәdlәrin әsli vә ya surәti; 

 saxta imza vә ya digәr hüquqazidd dәyişikliklәri ehtiva edәn qiymәtli kağızların, elәcә dә saxta qiymәtli 
kağızların әsli vә yaxud surәti; 

 saxta imza yaxud digәr hüquqazidd dәyişiklikәri daxil edәn tapşırıqların vә digәr sәnәdlәrin icra üçün 
qәbul edilmәsi nәticәsindә hesablar üzrә әmәliyyatların aparılmasını tәsdiq edәn sәnәdlәr; 

 saxta olan vә yaxud saxta imza vә ya qәsdәn edilmiş digәr hüquqazidd dәyişikliklәri ehtiva edәn qiymәtli 
kağızlarla әmәliyyatların aparılmasını tәsdiq edәn sәnәdlәr; 

 saxta banknotların (sikkәlәrin) qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәr; 
 daşınma üçün qiymәtli әmlakın (maliyyә sәnәdlәrinin) qәbul olunması zamanı Sığortalının işçisinin vә ya 

kuryer (inkassator) şirkәtinin sәlahiyyәtli işçisinin imzaladığı qәbz; 
 sövdәlәşmә tәşkilatının (sövdәlәşmәnin tәşkilatçısının) arayış hesabı – әmlakın hәqiqi dәyәrinin, elәcә dә 

әmlakın bilavasitә sığorta hadisәsinin baş vermәsindәn әvvәlki dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün; 
 Sığortalının müştәriyә zәrәr vurduğu halda, Sığortalının öz müştәrisi ilә müqavilәlәrinin әsli, yaxud surәti; 



«Atәşgah»  Sığorta şirkәti ASC                                                                                                Bankların vә maliyyә xidmәtlәri göstәrәn digәr hüquqi şәxslәrin 
                                                                                                        risklәrinin kompleks sığortası Qaydaları                                                   

 15

 mәsuliyyәtindә Sığortalıya mәxsus qiymәtli kağızların vә ya digәr qiymәtli әmlakın saxlandığı hüquqi 
şәxslәrlә Sığortalı arasında bağlanmış saxlanma müqavilәlәrinin vә ya digәr müqavilәlәrin әsli, yaxud 
surәti; 

 Sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәnin baş vermәsinә sәbәb olan şәraitin tәhqiq edilmәsindә daxili 
işlәr orqanlarının, prokurorluq vә digәr hüquq-mühafizә orqanlarının iştirak etdiyi bütün hallarda – daxili 
işlәr orqanları tәrәfindәn cinayәt işinin açılması barәdә yazılı xәbәrdarlıq vә yaxud cinayәt işinin 
açılmasından imtinaya dair qәrarın surәti, daxili işlәr orqanlarının sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan 
hadisәyә dair rәyi (әgәr belә rәy varsa); 

 sığorta hadisәsinin әlamәtlәri olan hadisәlәrә dair digәr sәlahiyyәtli orqanların aktları (әgәr varsa); 
 Sığortalının әmlakının uçotu, saxlanması, istifadәsi, daşınması, sövdәlәşmә, depozitar әmәliyyatlar, 

reyestrin aparılması üzrә әmәliyyatlar vә s. barәdә daxili tәlimatlar (әgәr belә tәlimatlar varsa). 
 Sığortaçı belә sәnәdlәrin siyahısını dәyişmәk hüququna malikdir. 
 Bu bәnddә göstәrilәnlәrdәn başqa, Sığortaçı Sığortalıdan, o cümlәdәn üçüncü şәxslәrdәn digәr sәnәdlәri dә 

istәyә bilәr (әgәr konkret şәrait nәzәrә alınmaqla istәnilәn sәnәdlәrin Sığortaçıda olmaması onun üçün 
sığorta hadisәsi faktının vә/vә ya ziyanın miqdarının müәyyәn edilmәsini qeyri-mümkün edirsә). Sığortalı 
istnәnilәn sәnәdlәri tәqdim etmәlidir. Mәhkәmә mübahisәsi halları yarandıqda, sığorta hadisәsinin 
әlamәtlәri olan hadisә ilә bağlı tәhqiqat aparmaq üçün hәmin sәnәdlәrin tәqdim edilmәsinin zәruriliyini 
sübut etmәk vәzifәsi Sığortaçının üzәrinә düşür. 

 
11.4. Sığortaçı aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
 
11.4.1. Әgәr sığorta müqavilәsi bağlandıqdan sonra müәyyәn edilәrsә ki, Sığortalı Sığortaçıya sığorta obyekti 
barәdә bilәrәkdәn yanlış mәlumat vermişdir, sığorta müqavilәsinin etibarsız hesab edilmәsini tәlәb etmәk; 
 
11.4.2.Sığorta riskinin artmasına sәbәb olan hallar barәdә xәbәrdar edilәndәn sonra sığorta müqavilәsinin 
şәrtlәrinin dәyişdirilmәsini vә ya riskin artmasına uyğun olaraq әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb etmәk. 
Әgәr Sığortalı sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsinә, yaxud әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsinә etiraz 
edirsә, Sığortaçı müqavilәyә xitam verilmәsini tәlәb etmәk hüququnu әldә edir. 
 
11.4.3. Sığortalı tәrәfindәn hazırki Qaydaların 11.2.14-cü bәndindә nәzәrdә tutulmuş öhdәliyi yerinә 
yetirilmәdikdә, sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsini vә müqavilәyә xitam verilmәsi nәticәsindә dәyәn ziyanların 
ödәnilmәsini tәlәb etmәk. Әgәr sığorta riskini artıran hallar aradan qalxmışdırsa, Sığortaçı sığorta müqavilәsinә 
xitam verilmәsini tәlәb edә bilmәz. 
 
11.4.4. Әgәr Sığortalının tәşәbbüsü ilә sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan ziyanın mәblәğinin dәqiqlәşdirilmәsi 
üçün әlavә ekspertiza tәyin edilibsә, sığorta ödәnişinin aparılması müddәtini uzatmaq. Bu halda, sığorta ödәnişi 
sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş müddәtdә, lakin Sığortaçı tәrәfindәn әlavә ekspertizanın nәticәlәrini әks etdirәn 
sәnәdlәrin alındığı tarixdәn başlayaraq hesablanmaqla hәyata keçirilir. 
 
11.4.5. Sığortalının Sığortaçının ödәdiyi ziyana görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsә qarşı öz tәlәb hüququndan imtina 
etdiyi, yaxud Sığortalının sәhvi üzündәn bu hüququn hәyata keçirilmәsi qeyri-mümkün olduğu hallarda, sığorta 
ödәnişini tam hәcmdә, yaxud qismәn ödәmәmәk vә artıq ödәnilmiş mәblәğin geri qaytarılmasını tәlәb etmәk; 
 
11.4.6. Ziyanın miqdarının dәqiqlәşdirilmәsi vә baş vermә şәraitinin tәhqiqatının aparılması mәqsәdilә zәrәrin 
qiymәtlәndirilmәsi üzrә müstәqil mütәxәssisi tәyin etmәk. Sığortalı Sığortaçının göndәrdiyi mütәxәssisә onun 
fәaliyyәtindә hәr cür kömәklik göstәrmәli, tәhqiqat aparmaq üçün ona zәruri olan bütün sәnәdlәri tәqdim etmәlidir. 
Sığortaçının göndәrdiyi mütәxәssisin ziyanın şәraiti vә miqdarı barәdә rәyi Sığortaçının mövqeyi sayılır; 
 
11.4.7. Sığortalı ilә razılaşdırılmaqla, Sığortalıya qarşı üçüncü tәrәfin iddiasından müdafiә üzrә onun mәnafelәrini 
tәmsil etmәk. Sığortalının mәnafelәrini tәmsil etmәk Sığortaçının sığorta ödәnişini hәyata keçirmәyә razılıq 
vermәsi kimi qiymәtlәndirilә bilmәz. 
 
11.4.8. Sığortalının hazırki Qaydaların 11.2 vә/vә ya 11.3-cü bәndlәrindә sadalanan vәzifәlәri yerinә 
yetirmәmәsinin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә, yaxud ziyanın miqdarına tәsir etmәsi dәrәcәsinә uyğun olaraq 
sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina etmәk vә yaxud zәrәrin әvәzini tәlәb olunandan aşağı mәblәğdә ödәmәk. 
 
11.4.9. Әgәr aşağıdakılar baş vermişdirsә, sığorta ödәnişini aparmaqdan imtina etmәk: 
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 Әgәr Sığortaçı sığorta hadisәsinin baş vermәsindәn sonra bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş müddәt әrzindә 
bu barәdә xәbәrdar edilmәmişdirsә vә Sığortaçının sığorta hadisәsinin baş vermәsindәn vaxtında xәbәr 
tutmasının vә ya onda bu barәdә mәlumatların olmamasının sığorta ödәnişini hәyata keçirmәsinә tәsir 
etmәmәsi sübut edilmәmişdirsә; 

 sığorta hadisәsi Sığortalının qәsdәn etdiyi hәrәkәtlәri nәticәsindә baş vermişdirsә; 
 ziyan bu Qaydaların 7-ci maddәsinin qüvvәsi altına düşürsә. 

 
11.5. Sığortalı aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
 
11.5.1. Ziyanın qarşısının alınması vә onun miqdarının aşağı salınması üzrә sığortalının göstәrişinә әsasәn 
mәqsәdәuyğun şәkildә çәkilmiş xәrclәrin Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәsi. 
 
11.5.2. Sığorta müqavilәsinә әlavә vә dәyişikliklәrin edilmәsi üçün tәkliflәrlә Sığortaçıya müraciәt etmәk. 
 
11.6. Sığorta müqavilәsindә tәrәflәrin Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә zidd olmayan digәr hüquq vә 
öhdәliklәri dә müәyyәn oluna bilәr. 
 
Maddә 12.  Sığorta hadisәsinin baş vermәsi zamanı Sığortalının vәzifәlәri  
 
12.1. 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.  
 
12.2. Sığorta müqavilәsindә, yaxud şәhadәtnamәsindә sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә mәlumat vermәyin 
müddәti vә (vә yaxud) metodu göstәrilmişdirsә, bu müәyyәn olunmuş müddәtdә vә hәmin metodla hәyata 
keçirilmәlidir.  
 
12.3. Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktını  tәsdiq edәn vә (vә ya) sığorta ödәnişinin hәcminin 
müәyyәnlәşdirilmәsi üçün lazım olan sәnәdlәri vә mәlumatları Sığortaçıya tәqdim etmәlidir.  
 
12.4. Sığortalı Sığortaçıya araşdırma aparmağa vә ona zәrәrin baş verdiyi şәraiti, onun xarakteri vә hәcmini 
müәyyәnlәşdirmәk üçün әhәmiyyәt daşıyan sәnәdlәrlә maneәsiz tanış olmaq imkanını vermәlidir; 
 
12.5. 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, üçüncü şәxslәrdәn 
vәsaitlәri aldıqdan sonra, yaxud Sığortaçıdan qanun әsasında sığorta tәminatının müvafiq hissәsini Sığortaçıya 
qaytarmaq әsasında ödәnişinin ödәnilmә tәlәbi alındıqdan sonra 5 iş günü әrzindә müvafiq mәblәği geri 
qaytarmalıdır. 
 
12.6. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi vә vurulan zәrәrin hәcminin sübuta yetirilmәsi öhdәliyini Sığortalı daşıyır. 

12.7. Sığortalı baş vermiş sığorta hadisәsi ilә bağlı sığorta ödәnişinin verilmәsi tәlәbi ilә Sığortaçıya müraciәt edәrkәn   
aşağıdakıları etmәlidir:  

12.7.1. Yaranmış şәraitdә ziyanın azaldılması vә sığorta edilmiş әmlakın xilas edilmәsi üçün bütün ağlabatan vә 
mümkün tәdbirlәri görmәk; әgәr mümkündürsә, Sığortalı onun yerinә yetirmәli olduğu tәlimatları 
Sığortaçıdan istәyә bilәr; 

 
12.7.2. Sığortaçıya vә ya onun nümayәndәlәrinә zәrәr dәymiş әmlaka baxış keçirmәyә vә ya tәftiş etmәyә,  sığorta 

hadisәsinin sәbәblәri vә ziyanın miqdarı ilә bağlı tәhqiqat aparmağa, ziyanın azaldılması vә sığorta olunmuş 
әmlakın xilas edilmәsi üzrә tәdbirlәrdә iştirak etmәyә imkan yaratmaq;  

 
12.7.3.Sığortaçının tәlәbi ilә, ona zәrәrin miqdarı vә sığorta olunmuş әmlaka  dәyәn ziyan vә ya hәmin әmlakın 

mәhv olması ilә bağlı mühakimә yürütmәk  üçün zәruri olan, o cümlәdәn sığorta hadisәsinin baş vermәsini 
tәsdiq edәn, onun baş vermәsi şәraitini tәsvir edәn, dәymiş zәrәrin miqdarını tәsdiq edәn bütün mәlumatları, 
elәcә dә tәqdim olunması zәruriyyәti baş verәn hadisәnin xarakteri vә qanunvericiliyin tәlәblәri ilә müәyyәn 
olunan digәr sәnәdlәri yazılı şәkildә tәqdim edir; 
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12.7.4. Zәrәr dәymiş әmlakı onların sığorta hadisәsindәn sonra olduqları şәkildә saxlamaq. Sığortalı sığorta 

hadisәsinin görünüşünü Sığortaçının icazәsi ilә vә yaxud sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә Sığortaçıya 
mәlumat verilmәsindәn iki hәftә keçdikdәn sonra yalnız o halda dәyişmәk hüququna malikdir ki, bu, 
tәhlükәsizlik tәdbirlәri, ziyanın miqdarının azaldılması zәruriyyәti baxımından vacibdir. Әgәr Sığortalı 
yuxarıdakı sәbәblәr üzündәn sığorta hadisәsinin görünüşünü dәyişmәk istәyirsә, o sığorta hadisәsinin 
görünüşünün foto vә ya video çәkilişin kömәyilә vә yaxud digәr analoci yolla tam qeydini aparmalıdır.  

 
12.8. Sığortalı tәrәfindәn yuxarıda göstәrilәn öhdәliklәrdәn hәr hansı birinin yerinә yetirilmәmәsinә sığorta 
müqavilәsinin әhәmiyyәtli pozulması kimi baxılır vә Sığortaçının müqavilәni icra etmәkdәn birtәrәfli qaydada imtina 
etmәsinә әsasverir. 
 
12.9. Sığortaçı vә onun nümayәndәlәri sığorta olunmuş әmlakın xilas edilmәsindә vә saxlanmasında iştirak etmәk, bu 
zaman bütün zәruri tәdbirlәri görmәk vә onlarla bağlı göstәrişlәr vermәk hüququna malikdir, lakin Sığortaçının vә onun 
nümayәndәlәrinin bu hәrәkәtlәrinә Sığortaçının sığorta ödәnişi etmәk öhdәliyinin tanınması kimi baxıla bilmәz. Әgәr 
Sığortalı buna maneçilik törәdirsә, sığorta ödәnişi ziyanın bu maneçilk nәticәsindә artması mәblәğindә azaldılır.  
 
12.10. Sığortaçının nümayәndәsi Sığortalının sığorta hadisәsi barәdә mәlumatını gözlәmәdәn zәrәr dәymiş әmlaka baxış 
keçirmәyә başlamaq hüququna malikdir. Sığortalının buna mane olmaq hüququ yoxdur. 
 
Maddә 13. Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası vә şәrtlәri, sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb 
olunan sәnәdlәrin siyahısı 
 
13.1.Sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktı tanınarkәn Sığortaçı dәymiş ziyan hәcmindә, lakin sığorta müqavilәsindә 
müәyyәn olunmuş sığorta mәblәğindәn çox olmamaq şәrtilә sığorta ödәnişi hәyata keçirir. 
Ziyan dedikdә, Sığortalının öz pozulmuş hüququnu bәrpa etmәk üçün çәkdiyi vә ya çәkmәli olacağı xәrclәri, onun 
әmlakının itmәsi vә yaxud onun әmlakına zәrәr dәymәsi (real zәrәr), elәcә dә Sığortalının hüququ pozulmasaydı 
mülki dövriyyәnin adi şәraitindә әldә edә bilәcәyi әldәn çıxmış fayda başa düşülür. 
 
Sığorta hadisәsinin xarakterindәn asılı olaraq, belә ziyanlar, o cümlәdәn aşağıdakılar ola bilәr:  

 sığorta olunmuş әmlakın tam mәhv olması zamanı – köhnәlmә xәrclәri vә satıla bilәn, yaxud funksional 
tәyinatı üzrә istifadә oluna bilәn qalıqların dәyәri çıxılmaqla, әmlakın hәqiqi dәyәri; 

 әmlaka qismәn zәrәr dәymәsi zamanı – zәrәr dәymiş әmlakın sığorta hadisәsinә qәdәr olduğu vәziyyәtә 
gәtirmәk üçün çәkilәn zәruri xәrclәr, itmiş qiymәtli kağızların, digәr qiymәtli әmlakın vә/vә ya maliyyә 
sәnәdlәrinin bәrpası vә ya dәyişdirilmәsi üzrә sәrf olunan xәrclәr; 

 digәr hallarda – vaxtından әvvәl silinmiş vә yaxud vaxtında alınmamış pul vәsaitlәri mәblәğinә 
hesablanmış faizlәrin mәblәği; әvәzindә mal yaxud xidmәtlәr alınmadan Sığortalı tәrәfindәn silinmiş 
(ödәnilmiş) pul vәsaitlәrinin mәblәğlәri; tam alınmamış vә ya artıq ödәnilmiş pul vәsaitlәri mәblәğlәri; 
hәqiqi qiymәtli kağızların dәyәri; qәbul edilmiş saxta banknotların (sikkәlәrin) nominal dәyәrinә 
ekvivalent olan pul vәsaitlәri mәblәği; Sığortalının müştәrisinә dәymiş ziyanın ödәnilmәsi üzrә Sığortalının 
xәrclәri, faizlәr, dividendlәr, komissiyalar. 

 
13.2. Hazırki Qaydalar üzrә sığorta ödәnişinin mәblәğinә aşağıdakılar daxildir: 
 
13.2.1. Әmlakın mәhv olması (itmәsi) yaxud ona zәrәr dәymәsi zamanı – Sığortalıya dәymiş әmlak ziyanının 
ödәnilmәsi üzrә xәrclәr.  
 
Göstәrilәn xәrclәr әmlakın mәhv olması, yaxud ona zәrәr dәymәsi nәticәsindә yaranan real zәrәrlә müәyyәn 
olunur, bu zaman: 
 

a)     sığorta olunmuş әmlak tam mәhv olduqda, real zәrәr mәhv olmuş әmlakın satıla bilәn vә ya funksional 
tәyinatı üzrә istifadә oluna bilәn qalıqlarının dәyәri çıxılmaqla, bilavasitә sığorta hadisәsi baş 
verdikdәn әvvәl mövcud olan dәyәrinә bәrabәrdir (Sığortalının binalarına vә/vә ya Sığortalının 
әmlakına münasibәtdә – köhnәlmә xәrclәri çıxılmaqla sığorta (hәqiqi) dәyәri). Sığortalı belә 
qalıqlardan imtina etmәk hüququna malik deyildir. 

          Bu Qaydalarda tam mәhv olma dedikdә, sığorta olunmuş әmlakın bәrpasının texniki cәhәtdәn qeyri-
mümkün olması zamanı itirilmәsi, zәrәr dәymәsi vә ya mәhv olması, yaxud elә vәziyyәt başa düşülür 
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ki, bu zaman hәmin әmlakın tәmiri vә ya bәrpası üzrә xәrclәr onun bilavasitә sığorta hadisәsinin baş 
vermәsindәn әvvәl mövcud olan dәyәrindәn (bu dәyәr mühasibat uçotunun mәlumatları әsasında 
hesablanılan köhnәlmә nәzәr alınmaqla müәyyәn edilir) artıq olur. 

          Qiymәtli kağızlar mәhv olduqda hüquqlarının bәrpası mümkün olmayan tәqdim edәnә, onların hazırki 
Qaydaların 13.3 bәndinin «b» yarımbәndinә uyğun olaraq mәyyәn edilәn dәyәri ödәnilir. 

           Hazırki Qaydalar üzrә qiymәtli kağızın mәhv olması kimi onun elә vәziyyәti qәbul edilir ki, hәmin qiymәtli 
kağızın mәcburi rekvizitlәrindәn heç olmasa biri mәhv olsun. 

           Hazırki Qaydalar üzrә hәqiqi banknotların, sikkәlәrin mәhv olması kimi onların elә vәziyyәti qәbul edilir ki, 
onlar hәmin vәziyyәtdә dövriyyәyә qәbul edilә bilmәsin. 

 
b)      әmlaka qismәn zәrәr dәyәn zaman real zәrәr әmlakın sığorta hadisәsinә qәdәr olduğu vәziyyәtә 

gәtirilmәsi üçün zәruri olan xәrclәrin mәblәği kimi müәyyәn edilir. 
          Әgәr sığorta olunmuş obyektin sığorta mәblәği onun sığorta dәyәrindәn azdırsa, onda Sığortaçı 

Sığortalıya sonuncuya dәymiş ziyanın sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrinә nisbәtinә mütәnasib olan 
hissәsini ödәyir. 

 
Hazırki Qaydalar üzrә zәrәr dәymiş әmlakın sığorta hadisәsinin baş vermәsindәn әvvәlki vәziyyәtә gәtirilmәsi 
üçün xәrclәr (bәrpa xәrclәri) aşağıdakıları daxil edir: 

 tәmir üçün materiallar vә ehtiyat hissәlәri üzrә xәrclәr; 
 tәmir işlәrinin haqqının ödәnilmәsi ilә bağlı xәrclәr; 
 materialların tәmir yerinә çatdırılması üzrә xәrclәr vә sığorta olunmuş obyektin bilavasitә sığorta 

hadisәsinin baş vermәsindәn әvvәlki vәziyyәtinә bәrpa edilmәsi üçün zәruri olan digәr xәrclәr; 
 itirilmiş qiymәtli kağızların vә ya maliyyә sәnәdlәrinin bәrpası, yaxud dәyişdirilmәsi üzrә xәrclәr. Bu 

zaman, hüquqlarının bәrpası mümkün olan adlı vә ya adsız qiymәtli kağızlar mәhv olduqda, onların bәrpası 
(dәyişdirilmәsi) üzrә xәrclәr ödәnilir. 

 Aşağıdakılar bәrpa üzrә xәrclәrә aid deyil: 
 sığorta olunmuş obyektin dәyişdirilmәsi yaxud yaxşılaşdırlıması ilә bağlı әlavә xәrclәr; 
 tәzәdәn quraşdırılma, profilaktik tәmir vә xidmәt üzrә xәrclәr, elәcә dә sığorta hadisәsinin baş vermәsi 

faktından asılı olmayaraq zәruri olan digәr xәrclәr; 
 iş vaxtından әlavә vaxtda, gecә vaxtı, rәsmi bayramlarda işә görә әmәk haqqına әlavәlәr; 
 tәmir üzrә işlәrin aparılmasının tәcililiyi ilә әlaqәdar әlavә xәrclәr; 
 әgәr әsas tәmir üzrә xәrclәrlә birgә әsas tәmirin dәyәrindәn artıqdırsa, müvәqqәti tәmir üzrә xәrclәr;  
 zәruri olandan artıq çәkilmiş digәr xәrclәr. 

Bәrpa xәrclәri sığorta hadisәsinin baş verdiyi tarixә qüvvәdә olan qiymәtlәr әsasında hesablanılır. 
 
13.2.2. Sığortalıya hazırki Qaydaların 13.2.1 bәndindә göstәrilәnlәrdәn başqa ziyan dәydikdә, әgәr hәmin ziyanın 
sәbәbi hazırki Qaydaların 6.1 bәndinә uyğun olaraq sığorta hadisәsi hesab edilirsә, aşağıdakılar ödәnilir: 

 ödәniş vasitәsi vә ya borcun bağlanması vasitәsi kimi istifadә olunan pul vәsaitlәrinin vaxtından әvvәl 
silinmәsi (ödәnilmәsi) vә yaxud alınmasına gecikmә ilә bağlı ziyan dәyәrsә, Azәrbaycan Respublikası 
Milli Bankının yenidәnmaliyyәlәşdirmә dәrәcәsi әsasında vaxtından әvvәl silinmiş vә ya vaxtında 
alınmamış pul vәsaitlәrinin mәblәğinә pul vәsaitlәrinin faktiki silindiyi (ödәnildiyi) tarixdәn hәmin 
silinmәnin baş vermәli olduğu tarixә qәdәrki dövr vә yaxud gecikmә dövrü üçün hesablanan faiz 
mәblәğlәri; 

 ödәniş vasitәsi vә ya borcun bağlanması vasitәsi kimi istifadә olunan pul vәsaitlәrinin mәblәğinin tam 
hәcmdә alınmaması vә ya artıq ödәnilmәsi ilә bağlı ziyan dәyәrsә, tam alınmamış vә yaxud artıq ödәnilmiş 
pul vәsaitlәrinin mәblәği; 

 әvәzindә istehlak dәyәri olan mal vә ya xidmәtlәr alınmadan pul vәsaitlәrinin silinmәsi (ödәnilmәsi) ilә 
bağlı ziyan dәyәrsә (Sığortalının hesablarından pul vәsaitlәrinin saxta sәnәdlәr üzrә silinmәsi, saxta 
qiymәtli kağızların әldә olunması vә sair buna oxşar hallar), silinmiş (ödәnilmiş) pul vәsaitlәrinin 
mәblәğlәri; 

 Oğurlanmış, itirilmiş (o cümlәdәn hüquqazidd olaraq dәyişdirilәn) qiymәtli kağızların vә ya saxta qiymәtli 
kağızların әldә olunması ilә bağlı ziyan dәyәrsә,, sığorta ödәnişinin mәblәği analoci (hәqiqi) qiymәtli 
kağızların hazırki Qaydaların 13.3 bәndinin «b» yarımbәndinә uyğun olaraq müәyyәn edilәn dәyәrindәn 
artıq ola bilmәz; 

 Sığortalı tәrәfindәn saxta banknotların (sikkәlәrin) qәbul edilmәsi ilә bağlı ziyanla dәyәrsә, qәbul edilәn 
saxta banknotların (sikkәlәrin) nominal dәyәrinә ekvivalent olan pul vәsailәrinin mәblәği; 
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 Sığortalının müştәrisinә zәrәr dәyәn bütün hallarda Sığortalının müştәrisinә dәyәn real zәrәrin ödәnişi üçün 
Sığortalının xәrclәri; 

 
13.2.3. Sığortaçının әvәzini ödәmәli olduğu ziyanların azaldılması üzrә Sığortalı tәrәfindәn çәkilәn xәrclәr, hәtta 
hәmin xәrclәr müsbәt nәticәlәr vermәsә belә, Sığortaçının göstәrişlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olaraq sәrf 
edilmişdirsә. 
Belә xәrclәr onların digәr ziyanların әvәzinin ödәnilmәsi ilә birgә sığorta mәblәğindәn artıq olmasından asılı 
olmayaraq sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrinә (hazırki Qaydaların 3.2.2, 3.2.7, 3.2.8 bәndlәrindә göstәrilәn risklәr 
üzrә) nisbәtinә mütәnasib olaraq ödәnilir. 
 
13.2.4. Sığortaçının yazılı göstәrişlәrinin icrası, yaxud Sığortaçının yazılı razılığı ilә çәkilmiş olması şәrtilә, 
Sığortalının sığorta hadisәlәri üzrә işlәrin mәhkәmә orqanlarında aparılması üçün çәkdiyi xәrclәr. 
 
13.3. Sığorta ödәnişi aşağıdakı şәrtlәrin nәzәrә alınması ilә hәyata keçirilir: 
 

a) Hazırki Qaydaların 13.2 bәndindә göstәrilәn xәrclәr sığorta ödәnişinin mәblәğinә Sığortalının bütün növ 
sığorta hadisәlәri üzrә tәqsirli şәxslәrdәn, üçüncü şәxslәrdәn ziyana görә aldığı istәnilәn tәzminat mәblәği 
çıxılmaqla daxil edilir. Әgәr Sığortalı belә tәzminatları sığorta ödәnişi aparıldıqdan sonra alınmışdırsa, 
Sığortalı artıq ödәnilmiş mәblәği Sığortaçıya geri qaytarmalıdır. 
 
b) Qiymәtli kağızlarla aparılan әmәliyyatlarla bağlı baş verәn bütün növ sığorta hadisәlәri üzrә sığorta 
ödәnişinin mәblәği, hәmin qiymәtli kağızların müvafiq tәşkilat tәrәfindәn tәşkil edilmiş sövdәlәşmәlәrin başa 
çatması anına olan dәyәri (sığorta dәyәri) әsasında müәyyәn edilir, bir şәrtlә ki, hәmin tәşkilat tәrәfindәn 
tәşkil edilmiş sövdәlәşmәlәrin nәticәlәrindәn sığorta hadisәsinin baş vermә anına olan sığorta dәyәrinin 
müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunsun.  
Әgәr sığorta hadisәsinin baş verdiyi gün qiymәtli kağızlarla bağlı sövdәlәşmәlәr aparılmamışdırsa, onda 
qiymәtli kağızların dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün sığorta hadisәsinin baş verdiyi tarixdәn әvvәlki günә 
hәmin qiymәtli kağızlar üzrә sövdәlәşmәlәrә dair mәlumatlar istifadә olunur. Sövdәlәşmәlәrin tәşkilatçısının 
müәyyәn edilmәsi qaydası sığorta müqavilәsindә göstәrilmәlidir. Әgәr bu şәrti yerinә yetirmәk mümkün 
deyildirsә, qiymәtli kağızların dәyәri Sığortaçı ilә Sığortalı arasında qarşılıqlı razılaşma yolu ilә, zәruri hallarda 
müstәqil ekspertin cәlb edilmәsi ilә müәyyәn edilmәlidir. Bu zaman yaranan mübahisәlәr mәhkәmә 
qaydasında hәll edilә bilәr. 
 
c) Xarici valyuta da daxil olmaqla, pul nişanları ilә aparılan әmәliyyatlarla bağlı bütün növ sığorta hadisәlәri 
üzrә sığorta ödәnişinin mәblәği Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının rәsmi mәzәnnәsinә uyğun olaraq 
pul nişanlarının nominal dәyәri әsasında müәyyәnlәşdirilmәlidir. Әgәr sığorta hadisәinin baş verdiyi gün 
Azәrbaycan Respublikası Milli Bankı xarici valyutanın rәsmi mәzәnnәsini müәyyәn etmәmişdirsә, onda 
ziyanın miqdarının müәyyәn edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının sığorta hadisәsinin baş 
verdiyi tarixdәn әvvәlki günә müәyyәn etdiyi xarici valyutanın rәsmi mәzәnnәsindәn istifadә olunur. 
 
d) Qiymәtli daşların vә metalların itmәsi ilә bağlı olan bütün növ sığorta hadisәlәri üzrә sığorta ödәnişinin 
mәblәği sığorta hadisәsinin baş verdiyi tarixә qiymәtli daşların vә metalların Azәrbaycan Respublikasının 
qüvvәdә olan qanunvericiliyinә uyğun olaraq müәyyәn edilәn dәyәri әsasında müәyyәn edlmәlidir. Bu zaman, 
әgәr sığorta müqavilәsindә (sığorta dәyәri müәyyәn edilәrkәn) qiymәtli metalların dәyәrinin beynәlxalq bazarda 
tәtbiq olunan qiymәtlәr әsasında müәyyәn edilmәsi nәzәrdә tutulmayıbsa, qiymәtli metalların dәyәri Azәrbaycan 
Respublikasının әrazisindә qüvvәdә olan vә Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi vә ya Azәrbaycan 
Respublikası Milli Bankı tәrәfindәn tәsdiq olunmuş buraxılış qiymәtlәri әsasında müәyyәn edilir. 

 
13.4. Sığorta mәblәğinin, azadolma mәblәğinin vә tәlәblәrin xarici valyuta ilә ifadә olunduğu hallarda, bütün ödәnişlәr ya 
Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının ödәnişin hәyata keçirildiyi tarixә olan rәsmi mәzәnnәsi әsasında Azәrbaycan 
manatı, ya da Azәrbaycan Respublikasının valyuta qanunvericiliyinә müvafiq olduğu hallarda hәr hansı xarici valyuta ilә 
hәyata keçirilә bilәr. 
 
13.5. Nağdsız hesablaşma zamanı sığorta ödәnişinin aparıldığı gün kimi pul vәsaitlәrinin Sığortaçının hesablaşma 
hesabından silindiyi gün sayılır. 
 
13.6. Әgәr sığorta hadisәsinin baş verdiyi tarixә Sığortalı tәrәfindәn digәr sığorta tәşkilatları ilә bağlanmış vә 
hazırki Qaydaların 6.1 bәndindә göstәrilәn hadisәlәri sığorta hadisәsi kimi tanıyan digәr sığorta müqavilәlәri 
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qüvvәdәdirsә, onda sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktı tanınarkәn Sığortaçı Sığortalıya tәrәflәr arasında 
bağlanmış sığorta müqavilәsi üzrә sığorta mәblәğinin Sığortalının bağladığı bütün sığorta müqavilәlәri üzrә ümumi 
sığorta mәblәğinә nisbәtinә mütәnasib olan mәblәğdә sığorta ödәnişi verir. Sığortalı Sığortaçını bütün belә sığorta 
müqavilәlәri barәdә sığorta şirkәtlәrinin, sığorta risklәrinin vә sığorta mәblәğlәrinin adı göstәrilmәklә, yazılı formada 
xәbәrdar etmәlidir. 
 
13.7. Sığorta ödәnişinin verilmәsi zamanı Sığortaçı sığorta ödәnişi mәblәğindәn Sığortalının ona ödәmәli olduğu, 
vaxtı çatmış vә ya gecikdirilmiş sığorta haqqı mәblәğini tutmaq hüququna malikdir. 
 
13.8. Sığortaçı Sığortalı tәrәfindәn hazırki Qaydaların 11.2 vә 11.3 bәndlәrindә sadalanan öhdәliklәrin yerinә 
yetirilmәmәsinin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә yaxud ziyanların miqdarına tәsir elәdiyi dәrәcәdә sığorta 
ödәnişini vermәkdәn imtina etmәk vә ya onun mәblәğini sәnәdlә rәsmilәşdirilmiş tәlәblәrlә müqayisәdә azaltmaq 
hüququna malikdir. 

13.9. Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi 
faktını, hәmçinin Sığortalanmış әmlaka dәymiş zәrәrin hәcmini göstәrәn bütün sәnәdlәri, o cümlәdәn aşağıdakı 
sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәlidir: 

13.9.1. sığorta hadisәsi haqqında yazılı әrizә; 
13.9.2. Sığorta müqavilәsinin (sığorta şәhadәtnamәsinin) әsli; 
13.9.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsini faktını tәsdiq edәn sәnәdlәr;  
13.9.4. zәrәrin hәcmini müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr; 
13.9.5.  Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün 

lazım olan digәr sәnәdlәr. 
 
13.10. Sığorta ödәnişinin miqdarının müәyyәn edilmәsi vә ödәnilmәsi qaydası bu Qaydalara әsasәn bağlanan 
Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilir. 
 
13.11.Sığorta müqavilәsindә azadolma mәblәği nәzәrdә tutulduğu halda, sığorta ödәnişi azadolma mәblәği 
çıxılmaqla ödәnilir. 
 
 
Maddә 14.  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 
 
14.1. bu Qaydaların 11.2.14. vә 12.1-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 ; 
 
14.2. 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; 
 
14.3.  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; 
 
14.4. Sığortalının sığortalanmış hava nәqliyyatı vasitәsinә 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; 
 
14.5. Sığortaçının sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәrini araşdırmasına Sığortalı tәrәfindәn maneçilik 
törәdilmәsi; 
 
14.6. 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; 
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14.7.  baş vermiş hadisәnin Sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab edilmәmәsi; 
 
14.8. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının tam vә ya onun ilk hissәsinin ödәnilmәsi müddәti başa çatdıqdan sonra 
baş vermәsi halında sığorta haqqı ödәnilmәmiş olduqda;  
 
14.9. 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;  
 
14.10. sığorta hadisәsinin bu Qaydaların 9.5-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş halda Sığortaçının müәyyәn etdiyi 
müddәtin başa çatmasından 3 gün sonra baş vermәsi halında sığorta haqqının müvafiq hissәsi ödәnilmәmiş 
olduqda.  
 
14.11. 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; 
 
14.12. yerinә yetirilmәdiyi tәqdirdә sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına gәtirib 
cıxaran, 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; 

14.13. Sığortalının, hәmçinin onun nümayәndәsinin qәsdi vә ya kobud ehtiyatsızlığı; 

14.14.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.  

14.15. Sığorta hadisәsinin xarakteri bunu tәlәb etmәsinә baxmayaraq, Sığortalı tәrәfindәn hәmin hadisә barәdә 
sәlahiyytli dövlәt orqanına mәlumat verilmәdikdә; 

14.16. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktı sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn tәsdiq edilmәdikdә; 

14.17. Sığortalı tәrәfindәn yanğın vә mühafizә tәhlükәsizliyi qaydalarının qәsdәn pozulması. 
 
Maddә 15. Sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında 
qәrarın qәbul edilmәsi müddәti 
 
15.1. Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında qәrarı bu 
Qaydaların 13.9-cu maddәsindә göstәrilәn sәnәdlәrin tәqdim edildiyi tarixdәn 30 iş günü әrzindә qәbul edir. 
 
15.2. 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 tәqdim edir, 
yaxud da sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina olunduğu halda imtinanın sәbәblәrini әsaslandırmaqla Sığortalıya 
yazılı mәlumat verir.  
 
15.3. Sığortalı 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. 
 
15.4. Qanunvericilikdә vә ya bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş әsaslar aşkar olunduqda vә ya әmәlә gәldikdә, 
Sığortaçı verilmiş sığorta ödәnişinin geri qaytarılması tәlәbini irәli sürmәk hüququna malikdir. 
 
Maddә 16. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsi vә ya lazımi qaydada yerinә 
yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti. 
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Tәrәflәr sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş öhdәliklәrin icra edilmәdiyi bütün hallar üçün qanunvericilikdә 
müәyyәn edilmiş mәsuliyyәti daşıyırlar. 
 
Maddә 17. Mübahisәlәrin hәlli qaydası 
 
17.1. Sığorta müqavilәsindәn irәli gәlәn tәlәblәr üzrә iddia qüvvәdә olan qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş iddia 
müddәti әrzindә irәli sürülә bilәr. 
 
17.2. Sığorta müqavilәsi üzrә öhdәliklәrin icrası prosesindә yaranan mübahisәlәr danışıqlar yolu ilә hәll olunur. 
Mübahisәli mәsәlәlәr üzrә razılaşma әldә olunmadıqda, hәmin mәsәlәlәr qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş 
qaydada mәhkәmә yolu ilә hәll edilir.  

Maddә 18.  Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması  

Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı vә Sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr barәdә razılığa 
gәlә bilәrlәr. 
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Bankların vә maliyyә xidmәtlәri göstәrәn digәr hüquqi şәxslәrin risklәrinin kompleks sığortası üzrә  

tarif dәrәcәlәrinin hesablanması vә iqtisadi әsaslandırılması 
 

Bu sığorta mәhsulu üzrә tәqdim edilmiş Qaydalarda әsasәn aşağıdakı ümumi risklәr nәzәrdә tutulur: 
 
1.  Sığortalının sığortalanmış fәaliyyәtinin aparılması nәticәsindә mәruz qaldığı gәlir itkilәri (әlavә xәrclәr) ; 

2.   Sığortalının әmlakının  itkisi (mәhv olması) vә ya ona zәrәr dәymәsi; 

3. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә Sığortalının sığortalanmış fәaliyyәti hәyata keçirmәyi ilә 
әlaqәdar üçüncü şәxslәrә vurduğu zәrәrin әvәzini Azәrbaycan Respublikasının qüvvәdә olan qanunvericiliyi ilә 
müәyyәn edilmiş qaydada ödәmәk öhdәliyi. 

Müqavilәyә daxil edilәn  hәr bir risk növü üçün tarif ayrıca hesablanmalı vә yekun tarif onların cәmindәn ibarәt 
olmalıdır.  

Bu risklәrdәn birindәn sığorta üçün brutto-dәrәcәnin hesablanma qaydasını göstәrәk. 
 

Metodikaya әsasәn netto-dәrәcә (Tn)  üçün aşağıdakı düstur doğrudur: 

                                Tn = Tә + Tr, 
Burada: 
           
Tә – netto-dәrәcәnin әsas hissәsi; 
 
Tr – risk üstәliyidir  vә  onlar üçün aşağıdakı bәrabәrliklәr doğrudur (100 man sığorta mәblәğinә müvafiq): 
 

Tә = 100   q  Sö / S ,     Tr = 1,2  Tә  ()  
nq

q1
  . 

 
Bu düsturlardakı parametrlәrin aşağıdakı mәnaları vardır: 
 
q – bir sığorta müqavilәsi üçün baxılan risk üzrә sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı; 
Sö - bir sığorta müqavilәsi üçün baxılan risk üzrә orta sığorta ödәnişi; 
S -  bir sığorta müqavilәsi üçün baxılan risk üzrә orta sığorta mәblәği; 
n – gözlәnilәn müqavilәlәrin sayı. 
 
() – nın   - dan ( - tәhlükәsizliyin tә’minatı  adlanır vә yığılan sığorta haqlarının sığorta hadisәlәri üzrә sığorta 
ödәnişlәrinin verilmәsinә kifayәt etmәsi üçün tәlәb olunan ehtimaldır) asılı olan qiymәtlәri aşağıdakı cәdvәldәn 
götürülür: 
 

                                                                                                                                                            Cәdvәl 1. 
 

 0,84 0,90 0,95 0,98 0,9986 

 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 

 
 
Brutto-dәrәcә üçün mәlum   Tb = Tn / ( 1- f ) düsturundan (f – yüklәnmә)  istifadә edilir. 

Bu düsturlardan istifadә edәrәk sığortalanan risklәrin tәrkib hissәlәrinә uyğun netto-dәrәcәlәr üçün aşağıdakı 
cәdvәl tәrtib edilmişdir: 
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Riskin adı Netto-dәrәcә 

Әmәkdaşların düşünülmüş hәrәkәtlәrinin nәticәsi olan risklәr 0,37 

Bankın binasında bankın vә ya müştәrinin qiymәtli әmlakının itmәsi, 
zәdәlәnmәsi vә ya mәhv olması 

0,15 

Daşınma zamanı qiymәtli әmlakın vә  maliyyә sәnәdlәrinin itmәsi 
vә ya zәdәlәnmәsi 

0,61 

Qiymәtli kağızlarda, ödәniş tapşırıqlarında vә veksellәrdә bilәrәkdәn 
edilmiş dәyişikliklәr vә ya onların saxtalaşdırılması 

0,80 

Qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar zamanı itkilәr 0,66 

Saxta banknot vә sikkәlәrә görә olan itkilәr 0,09 

Üçüncü şәxlәrin qanunazidd hәrәkәtlәrinin nәticәsi olan itkilәr 0,45 

Belәliklә, ümumi netto-dәrәcә üçün: 

Tn = 0,37 + 0,15 + 0,61 + 0,80 + 0,66 + 0,09 + 0,45= 3,13, 

ümumi brutto-dәrәcә üçün isә: 

Tb =  4,47  almış oluruq. 

Burada  70 % - netto-dәrәcә,   30% - yüklәnmә nәzәrdә tutulmuşdur. Bu,  hәr 100 man sığorta mәblәği üçün brutto-
sığorta haqqını tәşkil edir 

Sığortaçı müәyyәn maliyyә nәticәlәrini vә bazar münasibәtlәri mülahizәlәrini әsas tutaraq tarif dәrәcәlәrini vә 
brutto-dәrәcәnin strukturuna daxil olan yüklәnmә faizini, o cümlәdәn yüklәnmәni tәşkil edәn komponentlәrin 
faizini  fәrqli müәyyәn edә bilәr. 

 
 


