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ANLAYIŞLAR 
 
Faydalanan şәxs - xeyrinә sığorta Müqavilәsi bağlanmış vә Sığorta ödәnişi almaq hüququna malik şәxs; 

Sığorta hadisәsinin başlanma tarixi - Sığorta olunan şәxsin kredit müqavilәsi üzrә öhdәliklәrini yerinә 
yetirmәmәsi tarixi;  

Sığorta müqavilәsinin bağlanma tarixi - Sığorta haqqının ödәnilmәsi şәrtilә, Sığorta müqavilәsinin 
imzalanma tarixi; 

Sığorta olunan şәxs - onunla bağlı Sığorta müqavilәsi bağlanmış, Kredit müqavilәsini bağlayan әmәk 
qabiliyyәtli fiziki şәxs; 
 
Sığorta tәlәbi - sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalının, Sığorta olunanın vә ya Faydalanan şәxsin 
Sığortaçıya öz vәzifәlәrini qanunvericiliyә vә sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq icra etmәsi barәdә 
müraciәti; 

Kredit müqavilәsi - geri qaytarılmaq, müәyyәn müddәtdә faizlәri ödәnilmәk şәrti ilә, tәminatlı vә ya 
tәminatsız müәyyәn mәblәğdә әmәk qabiliyyәtli fiziki şәxsә borc pul vәsaitinin verilmәsinә dair yazılı 
razılaşmadır; 

Sığorta müddәti - Sığorta Müqavilәsi ilә müәyyәn edilәn vaxt müddәti; 

Sığortalı - Sığortaçı ilә Sığorta müqavilәsi bağlayan şәxs; 

Sığorta ödәnişi - Sığorta hadisәsi baş verdikdә qanunvericiliyә, hәmçinin Sığorta müqavilәsinә uyğun 
olaraq Sığortaçı tәrәfindәn Faydalanan şәxsә ödәnilәn maliyyә kompensasiyasıdır; 
 
Sığorta haqqı - risklәrin qәbul edilmәsi vә bölüşdürülmәsi müqabilindә Sığortalının Sığorta müqavilәsindә 
müәyyәn edilәn müddәt vә qayda çәrçivәsindә Sığortaçıya ödәmәli olduğu ödәniş; 
 
Sığorta mәblәği - Sığortalanmış risklәr üzrә Sığortaçının öhdәliyinin sәn hәddidir; 
 
Sığorta halı (sığorta riski) - baş verdiyi tәqdirdә sığortanın tәtbiq edildiyi güman edilәn hadisә; 
 
Sığorta şәhadәtnamәsi - müvafiq sığorta qaydaları ilә sığortalının razı olmasını tәsdiq etmәsi şәrti ilә 
sığortaçı tәrәfindәn sığortalıyla sığorta müqavilәsinin bağlanması faktını tәsdiq edәn sәnәd; 
 
Sığorta hadisәsi - qanunvericiliyә vә ya sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin faydalanan şәxslәrә 
ödәnilmәsi üçün әsas olan, sığqrta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә tәrәflәrin razılaşması 
әsasında sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn hadisә vә ya yaranan hal; 
 
Gözlәmә müddәti - Sığorta olunanın kredit müqavilәsi üzrә öhdәliyinin yerinә yetirmәmәsi tarixindәn 
başlayan Sığorta müddәti әrzindәki vaxt aralığı. Sığorta Müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә 
tutulmamışdırsa, bu müddәt 3 (üç) ay müәyyәn edilir. Gözlәmә müddәtindә yaranmış itkilәr Sığortaçı 
tәrәfindәn ödәnilmir. Gözlәmә müddәti başa çatdıqdan sonra Sığortaçı Sığorta ödәnişini hәyata 
keçirmәyә başlayır. 

Sığorta tarifi - sığorta haqqının hesablanmasında istifadә edilәn vә sığorta müddәti üçüh müәyyәn edilәn 
Sığorta müqavilәsinin imzalanma tarixinә sığorta mәblәğinin faiz dәrәcәsi; 

Sığortaçı - "Atәşgah" Sığorta Şirkәti Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti



 

 

1. ÜMUMİ MÜDDӘALAR 

1.1. Hazırkı Sığorta Qaydalarına әsasәn Sığortaçı Sığortalı ilә Sığorta müqavilәsi bağlanan vaxta, müvafiq 
kredit tәşkilatı ilә kredit müqavilәsi bağlamış әmәk qabiliyyәtli fiziki şәxslәrә münasibәtdә sığorta 
müqavilәsi(lәri) bağlayır. 
1.2. Hazırkı Sığorta Qaydalarına uyğun olaraq bağlanmış sığorta Müqavilәsi üzrә Sığortaçı "Sığorta 
hadisәlәrinә" dair 2-ci bölmәdә qeyd edilәn Sığorta hadisәsi baş verәn zaman Sığorta müqavilәsi ilә 
şәrtlәndirilәn Sığorta ödәnişini hazırkı sığorta Qaydalarında nәzәrdә tutulan qayda vә şәrtlәr üzrә hәyata 
keçirmәyi öhdәsinә götürür. 
1.3. Sığorta müqavilәsi hazırkı Sığorta Qaydaları әsasında o halda bağlamış hesab edilir ki, sığorta 
müqavilәsindә onun tәtbiqinә birbaşa istinad ölsun vә sığorta müqavilәsinә әlavә edilsin, yaxud sığorta 
müqavilәsi bağlanan zaman vә ya әvvәl Sığortaolunana tәqdim edilmiş olsun. Sığorta Qaydaları sığorta 
Müqavilәsinin ayrılmaz tәrkib hissәsidir, Sığortalı vә Sığortaçı tәrәfindәn yerinә yetirilmәlәri mәcburidir. 
1.4. Sığorta obyekti Sığorta müqavilәsinin vә hazırkı Qaydaların şәrtlәrinә uyğun olaraq Qaydalarda 
nәzәrdә tutulan hallarda Sığorta olunanın kredit müqavilәsi üzrә öhdәliklәrinin yerinә yetirmәmәsi ilә bağlı 
Sığortalının Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә zidd olmayan әmlak maraqlarıdır. 
1.5. Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәsi ilә 
әlaqәdar kredit verilmiş şәxsin krediti qaytarmaması nәticәsindә kreditorun әmlak mәnafelәrinә dәyәn 
zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi üçün sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutan kreditlәrin sığortası 
sinfinә aiddir. 
 

2. SIGORTA RİSKİ 
 
2.1. Sığorta riski hazırkı Sığo.rta Qaydalarının 4-cü bölmәsindә ("İstisnalar") vә qanunvericilikdә nәzәrdә 
tutulan hallar istisna olmaqla, Sığorta olunanın sığorta müddәti әrzindә kredit müqavilәsi üzrә öhdәliklәrini 
istәnilәn sәbәbdәn yerinә yetirmәmәsi hesab olunur. 

3. SIĞORTA MӘBLӘĞİ. SIĞORTA HAQQI. 
 

3.1. Sığorta mәblәği Sığortaçı vә Sığortalının razılığı ilә müәyyәn edilir vә Sığorta müqavilәsindә göstәrilir. 
3.2. Sığorta haqqı bütün sığorta müddәti üçün hesablanır vә Sığorta müqavilәsindә göstәrilmәklә, 
birdәfәlik ödәnilir. 
 

3.3. Sığorta haqqının hesablanması zamanı Sığorta haqqı artan mәblәğdә yuvarlaqlaşdırılır. 
3.4. Sığorta Müqavilәsi üzrә Sığorta haqqı Sığorta müqavilәsi bağlandığı tarixdәn 15 (on beş) gün әrzindә 
Sığortaçıya ödәnilir. 
3.5. Sığorta müqavilәsi üzrә Sığorta mәblәği vә Sığorta haqqı xarici valyutada (ABŞ dolları, Avro) 
göstәrildiyi tәqdirdә, Sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, Sığorta haqqı Sığortalı 
tәrәfindәn sığorta haqqının ödәnildiyi günә Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının müәyyәn etdiyi 
valyuta mәzәnnәsinә uyğun olaraq azәrbaycan manatı ilә hәyata keçirilir. 
 

4. İSTİSNALAR 
 
4.1. Aşağıdakı sәbәblәr nәticәsindә baş verәn hadisәlәr Sığorta hadisәsi hesab olunmur: 
4.1.1. Şığortalının, Sığorta olunanın vә ya Faydalanan şәxsin qәsdәn törәtdiklәri әmәllәr; 
4.1.2. Müharibә, müdaxilә, xarici ordunun hәrbi әmәliyyatı, silahlı qarşıdurma, digәr analoji vә ya bunlara 
bәnzәr hadisәlәr (müharibәnin elan edilib-edilmәmәsindәn asılı olmayaraq), vәtәndaş müharibәsi, qiyam, 
üsyan, vәtәndaş vә ya hәrbi qiyama gәtirib çıxaran digәr vәtәndaş iğtişaşları, terrorizm, sabotaj, hakimiyyәtin 
silah vә ya digәr qeyri-qanuni yolla әlә keçirilmәsi, elәcә dә, silahların vә hәrbi sursatların tәtbiqi vә / vә ya 
saxlanması ilә bağlı istәnilәn bu cür analoji hadisәlәr; 
4.1.3. Sığortalının, Sığorta olunanın vә ya Faydalanan şәxsin, yaxud Sığorta müqavilәsi üzrә 
Sığorta ödәnişi almaqda birbaşa vә ya dolayı marağı olan digәr şәxsin qәsdәn cinayәt әmәli 
törәtmәsi vә ya buna cәhd etmәsi; 
4.1.4. Sığorta müqavilәsindә qeyd edilmiş digәr istisnalar. 
 
5. FAYDALANAN ŞӘXSLӘR 

5.1. Sığortalı Sığorta müqavilәsindә bir vә ya bir neçә Faydalanan şәxsi göstәrә bilәr vә Sığortaçı Sığorta 
müqavilәsinin şәrtlәrinә vә hazırkı Sığorta Qaydalarına uyğun olaraq Sığorta hadisәsi baş verdikdә bu 
şәxslәrin xeyrinә Sığorta ödәnişini hәyata keçirmәyә borcludur. Faydalanan şәxslәr bir neçә şәxsdәn ibarәt 
olduqda, Sığortalı Sığorta olunanın razılığı ilә hәr bir Faydalanan şәxsin payına düşәn Sığorta ödәnişlәrinin 
tam vә ya nisbi hәcmini vә Faydalanan şәxslәr arasında Sığorta müqavilәsi üzrә Sığorta ödәnişinin 
bölüşdürülmәsi meyarlarını göstәrmәyә borcludur. 
5.2. Faydalanan şәxs tәrәfindәn Sığorta ödәnişi ilә bağlı tәlәb irәli sürüldüyü zaman Sığortaçı Faydalanan 
şәxslәrdәn Sığortalının üzәrinә düşәn, lakin onun tәrәfindәn yerinә yetirilmәyәn öhdәliklәr dә daxil olmaqla 
Sığorta müqavilәsi üzrә öhdәliklәri yerinә yetirmәyi tәlәb etmәk hüququna malikdir. Әvvәl yerinә yetirilmәli 
olan, lakin yerinә yetirilmәmiş vә ya vaxtında yerinә yetirilmәmiş öhdәliklәrlә bağlı yaranan risk Faydalanan 
şәxsin üzәrinә düşür. 



 

6. SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN HӘYATA KEÇİRİLMӘSİ QAYDASI 
 
6.1. Sığorta hadisәsi baş verәn zaman, Sığortalı vә/vә ya Faydalanan şәxs hazırkı Sığorta Qaydalarının 6.4 
vә 6.5-ci bәndlәrini nәzәrә almaqla hazırkı Sığorta Qä"ydalarının 6.2 vә 6.3-cü bәndlәrindә göstәrilәn 
öhdәliklәri yerinә yetirdiklәri tәqdirdә, Sığortaçı Faydalanan şәxsә Sığorta ödәnişi hәyata keçirir. 
6.2- Sığortalı vә ya Faydalanan şәxs sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә mәlumatı sığorta halının baş 
vermәsi Sığortalıya vә ya Faydalanan şәxsә mәlum olduğu andan ağlabatan müddәtdә, lakin 10 (on) iş 
günündәn gec olmayaraq istәnilәn mümkün üsullarla Sığortaçıya bildirmәlidir. Bununla belә: 
6.2.1. Yuxarıda göstәrilәn öhdәliklәrin digәr bir şәxs tәrәfindәn icrası halında Sığortalı bu cür öhdәliyi icra 
etmәmәk hüququna malikdir (Sığortalının öhdәliyini yerinә yetirilmiş hesab olunur), bu halda, Sığortaçı 
mәlumat vermәk vәzifәsinә dair yuxarıda göstәrilәn tәlәblәrin pozulması vә Sığorta ödәnişinin hәyata 
keçirilmәsindәn imtina edә bilmәz. 
6.2.2. Sığortalı tәrәfindәn Sığorta halı haqda Sığortaçıya mәlumat vermәk müddәti ötürülәrsә, onda bu 
öhdәlik, Sığortaçının Sığorta halı barәdә vaxtında xәbәrdar olması, yaxud bu mәlumatın Sığortaçıda 
olmaması onun Sığorta ödәnişini hәyata keçirmәk öhdәliyinә tәsir etmәyәcәyi sübuta yetirildiyi tәqdirdә, 
Sığortaçının Sığorta ödәnişindәn imtina etmәsi üçün әsas ola bilmәz. 
6.3. Sığorta ödәnişinin alınması üçün Sığortalı, Sığorta olunan vә ya Faydalanan şәxs 
Sığortaçıya aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir: 
a) sığorta hadisәsi faktını tәsdiq edәn sәnәdlәr; 
b) mübahisә mәhkәmә qaydasında hәll edildikdә, mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarı; 

c) Sığortalının şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd; 
d) Kredit müqavilәsinin surәti, aylıq ödәnişlәrin ödәniş müddәti vә mәblәği barәdә mәlumatlar 
göstәrilmәklә. 
6.4. Konkret halların mövcudluğu nәzәrә alınmaqla tәlәb edilәn sәnәdlәrin olmaması Sığortaçının baş 
vermiş hadisәnin sәbәblәrini vә ya sığorta hadisәsi olması faktının müәyyәn edilmәsini xeyli çәtinlәşdirir vә 
ya qeyri-mümkün edәrsә, Sığortaçı әJavә olaraq әsaslandırılmış şәkildә Sığortalıdan vә/vә ya Faydalanan 
şәxsdәn, elәcә dә sәlahiyyәtli orqan vә idarәiәrdәn qanunla müәyyәn edilmiş qaydada digәr zәruri sәnәdlәri 
tәlәb etmәk hüququna malikdir. Bununla yanaşı: 
 

a) Sığorta olunanın doğum haqqında şәhadәtnamәsi - Sığortaçının sorğusu ilә şәxsiyyәtin tәsdiqinә әlavә 
ehtiyac olarsa; 
b) Sığortaçının baş vermiş hadisәnin sәbәblәrini vә ya sığorta hadisәsi olması faktını müәyyәn etmәsi üçün 
zәruri olan digәr sәnәdlәr. 
6.5. Sığortaçı yuxarıda göstәrilәn sәnәdlәri vә ya onların bir hissәsini üçüncü şәxslәrdәn (habelә, dövlәt 
orqanlarına, bәlәdiyyә orqanlarına,. digәr üçüncü şәxslәrә (hüquqi vә fiziki şәxslәrә, bütün növ mülkiyyәt 
formalarına aid olan müәssisәlәrә, tәşkilatlara) göndәrdiyi sorğu üzrә) aldığı tәqdirdә, Sığortalı vә 
Faydalanan şәxsin bu sәnәdlәri tәqdim etmәlәri ilә bağlı öhdәliklәri yerinә yetirilmiş hesab olunur. 
6.6. Sığortaçı hazırkı Sığorta Qaydalarının 6.3 vә 6.4-cü bәndlәrindә göstәrilәn sәnәdlәri, elәcә dә 6.4-cü 
bәnddә göstәrilәn sәnәdlәrinin verilmәsi ilә bağlı sәlahiyyәtli orqanlardan vә tәşkilatlardan alınmış sәnәdlәri, 
yaxud rәsmi imtinaları aldıqdan sonrakı 10 (on) iş günü әrzindә Sığorta hadisәsinin qәbul edilib-edilmәmәsi 
barәdә qәrar qәbul etmәli vә qәbul etdiyi qәrar barәdә Faydalanan şәxsә vә Sığortalıya mәlumat vermәlidir. 
Sığorta hadisәsinin qәbul edilib-edilmәmәsi haqqında qәrar sığorta aktı ilә rәsmilәşdirilir. Sığortaçı hadisәnin 
Sığorta hadisәsi kimi qәbul edilmәsi haqqında qәrar qәbul edәrsә, onda bu cür qәrar mәcburi qaydada 
Sığortaçı tәrәfindәn yazılı surәtdә әsaslandırılmalı vә sığorta aktında göstәrilmәlidir. Sığortalı tәrәfindәn 
yuxarıda göstәrilәn sәnәdlәri aldıqdan sonra Sığortaçının Sığorta hadisәsinin qәbul edilib-edilmәmәsi 
barәdә qәrar qәbul etmәsi üçün әlavә sәnәdlәrin tәqdim edümәsinә zәrurәt yaranarsa, Sığortaçı sorğu 
göndәrdiyi dövlәt orqanının, bәlәdiyyә orqanının vә ya digәr üçüncü şәxsin adını vә cavabın tәxmini alınma 
müddәtini göstәrmәklә 10 (on) gün әrzindә Faydalanan şәxsi xәbәrdar etmәlidir. 
6.7. Sığortaçı heç bir әsas olmadan, Sığorta hadisәsinin qәbul edilib-edilmәmәsi ilә bağlı qәrar çıxarılması 
üçün zәruri sayılmayan sәnәdlәri tәlәb etmәk hüququna /nalik deyildir. Sığortaçı Sığorta hadisәsinin qәbul 
edilib-edilmәmәsi ilә bağlı qәrar qәbul edilmәsi gedişatı barәdә Sığortalını vә Faydalanan şәxsi müraciәt 
etdiklәri tәqdirdә, mәlumatlandırmağa, tәqdim edilmiş sәnәdlәrә әlavә olaraq sorğulanmış sәnәdlәrin tәlәb 
edilmәsi ilә bağlı izah vermәyә borcludur. 
6.8. Sığortaçı hazırkı Sığorta Qaydalarının 2.1-ci bәndindә göstәrilәn şәrtlәrlә hazırkı sığorta Qaydalarının 
6.1-ci bәndindә müәyyәn edilәn şәkildә sığorta hadisәsinin qәbul edilmәsi vә Sığorta aktının qәbul edıimәsi 
tarixindәn 5 (beş) iş günü әrzindә sığorta ödәnişi hәyata keçirmәyә borcludur. Hazırkı Sığorta Qaydalarının 
2.1-ci bәndindә göstәrilәn şәrtlәr üzrә Sığorta müqavilәsindә Gözlәmә müddәti vә Sığorta tәminatından 
istisna müddәti müәyyәn edilә bilәr. Sığorta ödәnişi Faydalanan şәxsin әrizәsindә göstәrdiyi bank hesabına 
ödәnilir. Sığorta müqavilәsi üzrә Sığorta mәblәği xarici valyutada (ABŞ dolları, Avro) göstәrilәrsә, Sığorta 
ödәnişi mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının Sığorta ödәnişinin 
hәyata keçirildiyi günә olan rәsmi mәzәnnәsinә uyğun olaraq azәrbaycan manatı ilә hәyata keçirilir. 
6.9. Sığorta ödәnişi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilәn vergi 
vә/vә ya tutmaların ödәnişi üzrә öhdәlik Faydalanan şәxsin üzәrinә düşür. 
 

7. SIĞORTA ÖDӘNIŞININ VERILMӘSINDӘN IMTINANIN ӘSASLARI 
 
7.1. Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsindәn aşağıdakı hallarda imtina edir: 
 
7.1.1. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә әmәl edilmәmәsi nәticәsindә sığortaçının hadisәnin 
sığorta hadisәsi olub-olmamasını müәyyәnlәşdirmәk imkanından mәhrum olması; 



 

7.1.2. Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş mәsuliyyәti istisna edәn hallardan başqa, sığortalının, müvafiq 
hallarda zәrәrçәkәnin müvafiq hadisәnin baş vermәsinә yönәlәn qәsdәn etdiyi hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyi, 
habelә hadisә ilә birbaşa sәbәb әlaqәsindә olan qәsdәn cinayәt törәtmәsi; 
7.1.3. Hadisәnin baş vermәsinin hәrbi әmәliyyatlar vә ya hәrbi xarakterli tәdbirlәr hesab edilәn halların 
nәticәsi olması; 
7.1.4.Sığortaçını zәrәrin hәcmini müәyyәnlәşdirmәk imkanından tam vә ya qismәn mәhrum etmәsi; 
7.1.5.Sığorta predmeti, hәmçinin sığorta olunan şәxs 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. 

8. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNİN BAĞLANMA QAYDASI. SIĞORTA MÜDDӘTİ. 

8.1. Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmә qaydası Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilir. Sığorta müqavilәsi 
2 (iki) nüsxәdә, eyniadlı sәnәdin tәrtib edilmәsi ilә yazılı şәkildә bağlanılır vә Sığortalının şәxsi imzası, 
Sığortaçının sәlahiyyәtli şәxsinin imzası ilә tәsdiqlәnir. Sığorta Müqavilәsi Sığortalının yazılı vә ya şifahi 
müraciәti әsasında Sığortaçının sәlahiyyәtli şәxsinin imzası ilә tәsdiq edilmiş Sığorta şәhadәtnamәsinin 
tәqdim edilmәsi ilә bağlanıla bilәr. 
8.2. Sığorta müddәti Sığorta müqavilәsindә göstәrilir. 
8.3. Sığorta müqavilәsinә sığorta müddәtinin başa çatması halında vә ya vaxtından әvvәl aşağıda göstәrilәn 
sәbәblәrdәn xitam verilir: 
8.3.1. Sığortaçı tәrәfindәn Sığorta müqavilәsi üzrә üzәrinә götürdüyü öhdәliklәrin tam hәcmdә 
yerinә yetirilmәsi; 
8.3.2. Hazırkı Sığorta Qaydalarında vә Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan hallarda 
Sığortaçının tәlәbi (tәşәbbüsü) ilә, әgәr bu cür tәlәb Sığortalı, Sığorta olunan vә/vә ya 
Faydalanan şәxs tәrәfindәn Sığorta Qaydalarının vә ya Sığorta müqavilәsinin müddәalarının 
pozulması ilә әsaslandırılırsa; 
8.3.3. Sığortalının tәşәbbüsü ilә: 
8.3.4. Sığorta marağının itdiyi vә sığorta riskinin mövcudluğunun sığorta hadisәsindәn fәrqli sәbәbdәn başa 
çatması; 
8.3.5. Sığorta müqavilәsinin mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayılması; 
8.3.6. Qanunvericilikdә göstәrilәn digәr sәbәblәr üzrә. 
8.4. Sığortalının tәlәbi ilә Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi tәqdirdә, Sığortalı 
vә Sığortaçı sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsinә dair әlavә razılaşma 
bağlaya bilәrlәr. 

9. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ VAXTINDAN ӘVVӘL XİTAM VERİLMӘSİ VӘ ONUN HÜQUQİ 
NӘTİCӘLӘRİ 

9.1. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir 
9.1.1. sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda; 
9.1.2. Sığortalı hüquqi şәxs lәğv olunduqda 
9.1.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta 
hadisәsi olmayan hallara görә başa çatdıqda; 
9.1.4. sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini tam olaraq yerinә yetirdikdә; 

9.1.5. sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda; 
9.1.6. sığortalı vә ya sığortaçı sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi tәlәbi ilә çıxış etdikdә. 
9.2. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi qüvvәdә olan qanunvericiliyin tәlәblәrinә әsasәn 
hәyata keçirilir. 

10. TӘRӘFLӘRİN HÜQUQ VӘ VӘZİFӘLӘRİ 
 
10.1. Sığortalının vәzifәlәri: 

10.1.1. Hazırkı sığorta Qaydalarında vә Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtdә 
Sığorta haqqını ödәmәk; 
10.1.2. Sığorta Müqavilәsini bağlayan zaman, hәmçinin sığorta Müqavilәsini bağlamazdan әvvәl mövcud 
olmuş, Sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalının müәyyәn edilmәsi üçün ona mәlum olan bütün әhәmiyyәt 
kәsb edәn mәlumatları Sığortaçıya bildirmәk. Әhәmiyyәt kәsb edәn hallar dedikdә, sığorta riskini artıra bilәn, 
Sığortaçının mәnafeyinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozulmasına gәtirib çıxaran, Sığorta müqavilәsinin 
bağlanması zamanı şәrtlәşdirilmiş vә tәsdiqlәnmiş hallar nәzәrdә tutulur. 
10.2. Sığortaçının vәzifәlәri: 
10.2.1. Sığortalını hazırkı Sığorta Qaydaları vә Sığorta müqavilәsinin şәrtlәri ilә tanış etmәk; 
10.2.2. Hazırkı Sığorta Qaydalarının 6-cı bölmәsindә nәzәrdә tutulan müddәt vә qaydada Sığorta 
hadisәsinin qәbul edilmәsi vә ya edilmәmәsi barәdә qәrar vermәk; 
10.2.3. Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi barәdә sığorta aktının tәrtib edilmәsindәn sonrakı 5 (beş) iş 
günü әrzindә Sığorta ödәnişini hәyata keçirmәk. 
 

10.3. Sığortalı aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
10.3.1. Sığortaçıdan maliyyә durumu ilә bağlı vә kommersiya sirri olmayan mәlumatları almaq. 
10.4. Sığortaçı aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
 



 

10.4.1. Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә zidd olmayan istәnilәn üsul vә vasitәlәrlә Sığortalının 
ona verdiyi mәlumatların doğruluğunu yoxlamaq, elәcә dә müstәqil ekspertiza tәyin etmәk, müstәqil şәkildә 
әlavә mәlumatlar tәlәb etmәk; 
10.4.2. Sığorta hadisәsinin baş vermәsinә sәbәb olan hallarla bağlı Sığortalı, Sığorta olunan vә ya 
Faydalanan şәxs barәsindә müvafiq hüquq-mühafizә orqanları tәrәfındәn cinayәt işi açıldığı tәqdirdә, 
Sığorta ödәnişini istintaq vә/vә ya mәhkәmә araşdırması başa çatanadәk tәxirә salmaq; 
10.4.3. Sığorta hadisәsi ilә bağlı istәnilәn işә baxış zamanı üçüncü şәxs qismindә mәhkәmәdә iştirak 
etmәk; 
10.4.4. Sığorta Müqavilәsi üzrә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә Sığorta olunanlar barәsindә şәxsi 
mәlumatlar işlәyib-hazırlamaq; 
10.4.5. Sığortalı vә/vә ya Faydalan şәxs tәrәfindәn sığorta riski dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsinә tәsir edәn 
yalnış vә düzgün olmayan mәlumat verilmәsi nәticәsindә Siğorta olunanla münasibәtdә bağlanmış Sığorta 
müqavilәsinin etibarsız hesab edilmәsini tәlәb etmәk; 
10.4.6. Sığortalı vә/vә ya Faydalanan şәxs hazırkı Sığorta müqavilәsindә vә Azәrbaycan Respublikasının 
mövcud qanunvericiliyindә müәyyәn edilәn vaxtda vә qaydada Sığortaçını Sığorta hadisәsinin baş vermәsi 
barәdә mәlumatlandırmazsa, sığorta ödәnişindәn imtina etmәk. 
 
11. QARŞISI ALINMASI MÜMKÜN OLMAYAN HALLAR 

11.1. Qarşısı alınması mümkün olmayan hallar (fors-major) zamanı Sığortaçı bu cür halların davam etdiyi 
müddәt әrzindә Sığorta müqavilәsi üzrә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini dayandırmaq hüququna malikdir. 
11.2. Tәrәflәr qarşısı alınması mümkün olmayan hallar dedikdә, bunları başa düşürlәr: hәrbi әmәliyyatlar 
vә onların fәsadları, terror aktları, üsyan, tәtil, qiyam, rekvizisiya, mülki vә ya hәrbi orqanların göstәrişi ilә 
mülkiyyәtin mәhv edilmәsi vә ya zәdәlәnmәsi, dövlәt orqanlarının icrası mәcbur olan aktları, fövqәladә vә 
ya xüsusi halların tәtbiq edilmәsi, iğtişaş, kütlәvi iğtişaş, dövlәt çevrilişi, sabotaj, inqilab, nüvә enerjisinin 
tәsiri. 

12. YEKUN MÜDDӘALAR 
 
12.1. Sığorta Müqavilәsinin yerinә yetirilmәsi vә dayandırılması ilә bağlı bütün bildiriş, sorğu vә ya 
xәbәrdarlıqlar Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn ünvanlara göndәrilir. Sığorta müqavilәsi Tәrәflәrinin 
ünvanlarının vә/vә ya rekvizitlәrinin dәyişmәsi halında Tәrәflәr bu barәdә bir-birilәrinә vaxtında mәlumat 
vermәyә borcludurlar. Tәrәf digәr tәrәfin ünvan vә/vә ya rekvizitlәrinin dәyişmәsi barәdә vaxtında 
mәlumatlandırılmazsa, onda әvvәlki ünvana göndәrilәn bütün bildiriş, sorğu vә ya xәbәrdarlıqlar onların 
әvvәlki ünvana çatdırıldıqları tarixdәn alınmış hesab olunacaqdır. Sığorta müqavilәsinin bağlanması, icrası 
vә ya icrasının dayandırılması vә ya xitamı ilә bağlı istәnilәn bildiriş, sorğu vә ya xәbәrdarlıqlar yazılı surәtdә 
tәrtib edildiklәri vә müәyyәn olunmuş qaydada, yәni poçt faks vә ya qanunla nәzәrdә tutulmuş digәr 
vasitәlәrlә digәr tәrәfә göndәrildiyi tәqdirdә, Tәrәflәrin bir-birinin ünvanlarına göndәrilmiş hesab olunacaq. 

12.2. Sığorta müqavilәsinә edilәn bütün dәyişiklik vә әlavәlәr yazılı surәtdә tәrtib edilmәlidir. 
12.3. Sığorta müqavilәsinә dәyişiklik vә әlavәlәr Azәrbaycan Respublikasının mövcud 
qanunvericiliyinә uyğun olaraq edilir. 
12.4 Sığorta müqavilәsinә tәrәflәrin razılığı ilә qanunvericiliklә qadağan olunmayan digәr әsaslar üzrә dә 
xitam verilә bilәr. 
12.5. Sığorta müqavilәsi ilә bağlı mübahisәlәr Tәrәflәr arasında danışıqlar yolu ilә hәll edilir. Razılıq әldә 
edilmәdiyi tәqdirdә, mübahisә Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә uyğun olaraq mәhkәmә 
qaydasında hәll edilir. 

 


