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I Fәsil
Ümumi müddәalar
Maddә 1. Әsas anlayışlar
Bu Qaydalarda vә bu Qaydalar әsasında bağlanmış sığorta müqavilәlәrindә aşağıdakı әsas anlayışlardan istifadә
olunur:
Sığortaçı - sığorta qanunvericiliyi әsasında sığorta fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün müvafiq lisenziyaya malik
olan, Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan sığorta hadisәsi baş verdiyi halda qanunvericiliklә vә ya müqavilә ilә
müәyyәn olunmuş qaydada sığorta ödәnişini vermәk öhdәliyi daşıyan Sığorta müqavilәsinin tәrәfi olan yerli hüquqi
şәxs;
Sığortalı – sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan vә faydalanan
şәxsin olmaması halında Sığortaçıdan sığorta ödәnişini almağa sәlahiyyәtli olan Sığorta müqavilәsinin tәrәfi;
Sığorta obyekti - Sığortalının sığortalanmış әmlakla bağlı qanunazidd olmayan әmlak mәnafelәri;
Sığorta hadisәsi - sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin Sığortalıya, yaxud faydalanan şәxsә ödәnilmәsi
üçün әsas olan, sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn hadisә vә ya yaranan hal;
Faydalanan şәxs - sığorta müqavilәsinә әsasәn sığorta ödәnişini almalı olan şәxs;
Sığortanın müddәti – sığorta risklәrinin sığortalandığı müddәt;
Sığorta mәblәği – sığortalanmış risklәr üzrә Sığortaçının öhdәliyinin sığorta müqavilәsi ilә müәyyәnlәşdirilmiş
mәblәğlә ifadә olunan son hәddi;
Sığorta tarifi - sığorta haqqının sığorta mәblәğindәn faizlәrlә ifadә olunmuş tarifi;
Sığorta haqqı – risklәrin qәbul edilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan
qaydada Sığortalının Sığortaçıya ödәmәli olduğu pul mәblәği;
Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalının әmlakına vә ya әmlak mәnafelәrinә dәymiş zәrәrin
yerini doldurmaq mәqsәdilә Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә
kompensasiyası;
Azadolma mәblәği - sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan itkilәrin vә ya dәyәn zәrәrin sığorta tәminatı ilә әhatә
olunmayan vә Sığortalının üzәrindә qalan hissәsi;
Mühüm şәrtlәr – Sığorta müqavilәsindә, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilmiş vә Sığortalı tәrәfindәn
yerinә yetirilmәmәsi Sığortaçının sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina etmәsi vә ya Sığorta müqavilәsini, yaxud
Sığorta şәhadәtnamәsini lәğv etmәsi üçün әsas olan şәrtlәr;
Sığortanın әrazisi - sığorta tәminatının qüvvәdә olduğu әrazi;
Assistans şirkәti - sığorta sahәsindә yardımçı fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs;
Bәrpa xәrclәri - eyni yerdә vә sığorta hadisәsi baş verәnә qәdәr malik olduğu eyni şәraitdә binanın bәnzәrinin
inşa edilmәsi xәrclәri.
Maddә 2. Сыьорта predmeti
Bu Qaydalara әsasәn sığorta predmeti Sığorta müqavilәsindә, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilmiş
Sığortalanmış әmlakdır.
Maddә 3. Sığorta sinfi
Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası sinfinә aiddir.
II Fәsil
Sığortanın subyektlәri
Maddә 4 . Sığortaçı
Bu Qaydalara görә Sığortaçı - «Atәşgah» Sığorta şirkәtidir.

Maddә 5. Sığortalı
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5.1. Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn vә sığortalanan әmlakla bağlı sığorta marağı olan istәnilәn hüquqi vә ya fiziki
şәxs Sığortalı ola bilәr.
5.2. Sığortalının rәhbәr işçilәrinin, vәzifәli şәxslәrinin, Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә, sığorta
müqavilәsinә vә vәzifә öhdәliklәrinә uyğun olaraq Sığortalının adından çıxış etmәk sәlahiyyәti verilmiş digәr
nümayәndәlәrinin fәaliyyәti Sığortalının fәaliyyәti hesab edilir.
Maddә 6. Faydalanan şәxs
6.1. Sığorta müqavilәsi sığortalanan әmlakın qorunub saxlanması ilә bağlı sığorta marağı olan digәr şәxsin
(Faydalanan şәxsin) xeyrinә bağlana bilәr.
6.2.Sığorta müqavilәsinin digәr şәxsin (Faydalanan şәxsin) xeyrinә bağlanması Sığortalını bu sığorta müqavilәsi
üzrә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsindәn azad etmir.
6.3.Әgәr Faydalanan şәxs sığorta ödәnişi almaq hüququndan istifadә etmәk niyyәtindәdirsә, bu Qaydalarda vә
sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş Sığortalıya aid olan bütün müddәalar Faydalanan şәxsә dә eyni dәrәcәdә
aid edilir.
III Fәsil
Sığortanın obyekti
Maddә 7. Sığortanın obyekti
Sığortanın obyekti Sığortalının vә (vә ya) Faydalanan şәxsin sığortalanmış әmlak üzәrindә sahiblik,
sәrәncamvermә vә (vә ya) istifadә hüquqları ilә bağlı әmlak mәnafelәridir.
Maddә 8. Sığortalanan әmlakın hissәlәri (tikililәr)
8.1. Sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığortalanmış binanın (tikililәrin) tәrkibinә
aşağıdakılar daxildir:
8.1.1. tikilinin özü, o cümlәdәn divarlar, döşәmә, tavan, qapılar vә pәncәrәlәr (şüşәlәr istisna olmaqla);
8.1.2. xarici dekorasiya;
8.1.3. divarların, döşәmәnin, tavanın, daxili qapıların, pәncәrәlәrin (şüşәlәr istisna olmaqla) daxili
dekorasiyası;
8.1.4. sığortalanmış binanın (tikilinin) әrazisindә yerlәşәn mühәndis qurğuları (su tәchizatı sistemi,
kanalizasiya, istilik sistemi, elektrik tәchizatı sistemi);
8.1.5. yanğınsöndürmә sistemlәri vә qurğuları.
8.1.6. mәnzil (ev) sığortalandığı halda, onun mühәndis avadanlıqları:
8.1.6.1. elektrik tәchizatı sistemi, telefon, televizor kabellәri, yanğın vә mühafizә siqnalizasiyaları vә s.
buna bәnzәr kommunikasiya xәttlәri;
8.1.6.2. su tәchizatı vә kanalizasiya sistemi;
8.1.6.3. hava tәmizlәyici vә kondisioner sistemi.
8.1.6.4. istilik sistemi;
8.1.6.5. sanitariya texnikası avadanlığı.
8.2. Sığortalanmış binanın (tikilinin) içәrisindәki daşınar әmlak.
8.2.1. Sığortalanan daşınar әmlak sığorta müqavilәsinә әlavә edilәn «Sığortalanmış әmlakın Siyahısında»
göstәrilir.
Maddә 9. Sığorta ilә әhatә olunmayan әmlak
9.1. Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığortalanan әmlakın tәrkibinә aşağıda
göstәrilәnlәr daxil edilmir:
9.1.1. nağd pul;
9.1.2. sәhmlәr, istiqrazlar vә digәr qiymәtli kağızlar;
9.1.3. açıq sәma altında saxlanılan daşınar әmlakın oğurlanması vә ya hava şәraiti ilә әlaqәdar (ildırım
istisna olmaqla) ona zәrәr dәymәsi;
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9.1.4. iri buynuzlu mal-qara, kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri, meşә ağacları, qazonlar, kolluqlar;
9.1.5. nәqliyyat vasitәlәri, o cümlәdәn hәrәkәt edәn avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri, inşaat, kәnd tәsәrrüfatı vә
sairә maşınları, motosikletlәr, mopedlәr, qoşqular, dәmiryol lokomotivlәri, yaşayış vaqonları, hәrәkәt edәn
evciklәr vә onlara aid olan әşyalar, su vә hava nәqliyyatı vasitәlәri;
9.1.6. külçә halında olan qiymәtli metallar, çәrçivәsiz qiymәtli daşlar, xәzlәr, xәz mәmulatları;
9.1.7. texniki informasiya daşıyıcıları, kompüterlәr vә anoloci sistemlәr, xüsusәn dә maqnit lentlәri vә
kassetlәr, maqnit disklәri, yaddaş blokları vә sairә;
9.1.8. әlyazmaları, planlar, çertyoclar, vә digәr sәnәdlәr, mühasibat vә iş kitabları;
9.1.9. torpaq, torpaq mülkiyyәti, qazıntılar, körpülәr (gәminin yan alması üçün), limanlar, körpülәr, keçid
cığırları, drenac dәhlizlәri, yollar vә digәr döşәnmiş sәthlәr;
9.1.10. tikilmәkdә olan bina vә tikililәr;
9.1.11. kosmik vә ya kosmosla әlaqәdar risklәr, o cümlәdәn süni peyklәr, kosmik gәmilәr, onların
buraxılış sahәlәri vә әsas tәrkib hissәlәri;
9.1.12. tәmәllәri әn aşağı zirzәmi qatında, zirzәmi yoxdursa, torpağın sәthindә yerlәşәn mexanizmlәr vә
buxar qazanları;
9.1.13. nüvә (atom) enercisi qurğuları;
9.1.14. silah vә sursat;
9.1.15. partlayıcı maddәlәr, tez alışan (yanıcı) maye vә qazlar;
9.1.16. çox güclü zәhәrlәr, zәhәrlәyici vә kәskin maddәlәr;
9.1.17.mülki dövriyyәdәn çıxarılmış әmlak.
IV Fәsil
Sığorta tәminatı
Maddә 10. Sığorta tәminatı
Sığortaçı sığortalanmış әmlakın sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә bu Qaydalarla
müәyyәnlәşdirilmiş sığorta risklәrinin tәsirindәn zәdәlәnmәsi, fiziki mәhv olması vә ya hәr hansı formada itkisi ilә
bağlı (belә mәhv olma, zәdәlәnmә vә ya itki bu Qaydalarla müәyyәnlәşdirilmiş istisnaların qüvvәsi altına
düşmәzsә) Sığortalının әmlak mәnafelәrinә dәymiş zәrәrin әvәzini sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilmiş sığorta
mәblәği hәddindә ödәmәyә tәminat verir.
Maddә 11. Sığorta risklәri
11.1.Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu Qaydalarla aşağıdakı sığorta risklәri
müәyyәnlәşdirilir:
11.1.1. Yanğın
11.1.1.1. «Yanğın» dedikdә - yandırılması vә mühafizә edilmәsi üçün xüsusi olaraq müәyyәn edilmiş
yerdәn kәnarda öz-özünә yayılmaq imkanı olan alovun, hәmçinin yanma mәhsullarının vә alovun
yayılmasının qarşısını almaq mәqsәdilә hәyata keçirilәn yanğınsöndürmә tәdbirlәrinin tәsiri başa
düşülür.
11.1.1.2. Aşağıdakılar sığorta ilә әhatә edilmir vә onlara görә dәymiş zәrәrin әvәzi ödәnilmir:
11.1.1.2.1. yanğın nәticәsindә baş vermәyәn alovun vurduğu ziyan;
11.1.1.2.2. sığortalanmış әmlakın emal edilmәsi vә digәr mәqsәdlәr (mәsәlәn, qurudulma,
qaynadılma, hamarlama, qaxac edilmә, qızdırma, qaynar emal edilmә vә s.) üçün onun alov,
istilik vә ya digәr termik vasitәlәrlә emalı nәticәsindә dәyәn zәrәr;
11.1.1.2.3. elektrik enercisinin tәsiri nәticәsindә, әgәr belә tәsir sonrakı yanğının baş vermәsinә
sәbәb olmursa, sığortalanmış elektrik avadanlıqların yanması vә ya başqa cür zәrәr dәymәsi;
11.1.1.2.4. zәlzәlә, yeraltı alov vә ya vulkan püskürmәsinә görә baş verәn hәr hansı yanğın
nәticәsindә dәyәn zәrәr;
11.1.2. İldırım çaxması
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11.1.2.1. «İldırım çaxması» - buludlar vә yer arasındakı güclü elektrik boşalması nәticәsindә baş verәn
tәbiәt hadisәsidir.
11.1.2.2. İldırımın tәsiri nәticәsindә sığortalanmış elektrik avadanlığına dәyәn zәrәrә görә tәminat vә
ödәniş verilmir.
11.1.3. Partlayış
11.1.3.1. «Partlayış» - qazların genişlәnmәyә meylliliyi ilә әlaqәdar qısa zaman kәsiyinidә böyük
enerci kütlәsinin mәhdud hәcmdә boşalması ilә müşaiyyәt olunan şiddәtlә baş verәn prossesdir.
11.1.3.2. Aşağıdakılara görә sığorta tәminatı verilmir vә zәrәrin әvәzi ödәnilmir:
11.1.3.2.1. qoruyucu qapaqların qırılması, parçalanması vә ya tәsiri;
11.1.3.2.2. daxiliyanma mühәrrikinin yanma kamerasındakı partlayışı;
11.1.3.2.3. suyun tәsiri ilә yaranan genişlәnmә vә ya qabarma nәticәsindәki qırılma vә ya
parçalanma.
11.1.4. Fırtına, tufan, qasırğa
11.1.4.1. «Fırtına, tufan, qasırğa» dedikdә fırtına, tufan, tayfun, qasırğa, tornado, siklon başa düşülür.
11.1.4.2. Aşağıdakı zәrәrlәr sığorta tәminatina daxil edilmir vә onlara görә sığorta ödәnişi verilmir:
11.1.4.2.1. açıq pәncәrәlәrdәn, yaxud dәliklәrdәn, әgәr hәmin dәliklәr bu bәnddә göstәrilmiş
tәbiәt hadisәlәri nәticәsindә yaranmamışlarsa, yağış, dolu vә ya qar yağması vә ya çirkab
axması nәticәsindә dәymiş zәrәr;
11.1.4.2.2. binadan (tikilidәn, qurğudan) kәnarda yerlәşәn әmlaka (mәs; lövhәlәr, işıqlandırma
dirәklәri, fanarlar, antenalar), dirәklәr dә daxil olmaqla xarici elektrik mәftillәrinә, hәmçinin
hasarlara dәymiş zәrәr;
11.1.4.2.3. fırtına vә ya hәr hansı tәbiәt hadisәsi nәticәsindә baş verib-vermәmәsindәn asılı
olmayaraq, aşağıdakılar nәticәsindә dәymiş zәrәr:

a) hәr hansı tәbii vә (vә ya) süni su anbarlarının, göllәrin, rezervuarların, kanalların vә bәndlәrin
tәbii sәrhәdlәrindәn suyun daşması;
b) dәnizin su sәviyyәsinin qalxması.
11.1.4.2.4. zәrәr dәymәsinә yeganә sәbәb olaraq baş verәrsә, qrunt sularının sәviyyәisinin
dәyişmәsi;
11.1.4.2.5. şaxta, torpağın çökmәsi vә ya qabarması, torpaq sürüşmәsi, qar uçqunu.
11.1.5. Dolu
11.1.5.1. «Dolu» - bәrk buz halında olan atmosfer yağıntısıdır.
11.1.5.2. Aşağıdakılar nәticәsindә sığortalanmış әmlaka dәyәn zәrәr sığorta tәminatına daxil edilmir
vә onlara görә dәyәn zәrәrin әvәzi ödәnilmir:
11.1.5.2.1. açıq pәncәrәlәrdәn, yaxud dәliklәrdәn, әgәr hәmin dәliklәr dolu nәticәsindә
yaranmamışlarsa, yağış, dolu vә ya qar yağması vә ya çirkab axması nәticәsindә dәyәn zәrәr;
11.1.5.2.2. binadan (tikilidәn, qurğudan) kәnarda yerlәşәn әmlaka (mәs; lövhәlәr, işıqlandırma
dirәklәri, fanarlar, antenalar) dirәklәr da daxil olmaqla xarici elektrik mәftillәri, hәmçinin
hasarlar.
11.1.6. Sel (daşqın)
11.1.6.1. «Sel (daşqın)» dedikdә aşağıdakılar başa düşülür:
11.1.6.1.1. tәbii vә süni su hövzәlәrinin daşması vә ya onların adi kanallarından kәnara çıxması,
hәmçinin;
11.1.6.1.2. ümumi su kәmәrlәrinin partlaması vә ya daşması;
11.1.6.1.3. su kәmәrindәn, kanalizasiya, istilik vә yanğın әleyhinә sistemlәrdәn axan suyun
ziyan vurması.
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11.1.6.2. Aşağıdakı hallar bu sığorta ilә әhatә edilmir vә onlara görә sığortalanmış әmlaka dәyәn
zәrәrin әvәzi ödәnilmir:
11.1.6.2.1.vurulan zәrәrin yeganә mümkun sәbәbi olan qrunt sularının sәviyyәsinin dәyişmәsi;
11.1.6.2.2. şaxta, torpaq çökmәsi, qabarması vә ya sürüşmәsi, yaxud qar uçqunu;
11.1.6.2.3. aşağıdakılar nәticәsindә su hövzәsindәn vә ya borudan suyun axması:
a) şaxta, aşınma, köhnәlmә, tәdricәn pislәşmә;
b) binanın (otağın) istifadә edilmәmәsi;
c) yanğın әleyhinә avtomatik su püsgürdәn sistemdәn suyun axması vә ya
sızması;
ç) su hövzәlәrinin vә ya boruların tәmiri, dәyişdirilmәsi vә ya hәcminin artırılması.
11.1.7. Tәyyarә vә ya digәr uçüş aparatlarının, yaxud әşyaların yuxarıdan düşmәsi, yerüstü nәqliyyat
vasitәlәrinin dәymәsi (fiziki toxunması)
11.1.7.1. Bu riskә aşağıdakılar daxildir:
11.1.7.1.1. Yerә enmәsinә Sığortalı tәrәfindәn icazә verilәn tәyyarәlәrin vurduğu ziyan vә ya
zәdә istisna olmaqla, tәyyarәnin vә ya digәr üçüş aparatının, yaxud onlardan atılan әşyaların
fiziki toxunması;
11.1.7.1.2. Sığortalıya vә ya onun işçisinә mәxsus olmayan yerüstü nәqliyyat vasitәsinin, atın,
ev heyvanlarının fiziki toxunması.
11.1.7.2. Sığortalya mәxsus olan vә ya onun istismarında olan nәqliyyat vasitәsinin tәsiri nәticәsindә
dәyәn zәrәrlәr bu sığorta ilә әhatә edilmir vә buna görә ödәniş verilmir.
11.1.8. Torpaq sürüşmәsi
11.1.8.1. «Torpaq sürüşmәsi» - daş vә ya torpaq yığıntısının ağırlığının tәsiri altında torpağın meylli
olduğu istiqamәtdә üzüaşağı sürәtlә yerdәyişmәsidir.
11.1.8.2. Aşağıdakı hallar bu sığorta ilә әhatә edilmir vә onlara görә sığortalanmış әmlaka dәyәn
zәrәrin әvәzi ödәnilmir:
11.1.8.2.1. hәmçinin sığortalanmış binaya da zәrәr dәymәsi halları istisna olmaqla,
avtodayanacaqlara, yollara, piyada yollarına, divarlara, darvazalara vә hasarlara dәyәn zәrәr;
11.1.8.2.2. sığortalanmış әmlaka aşağıdakılar nәticәsindә dәyәn zәrәr:
a) yeni tikililәrin tәbii çökmәsi vә ya batması;
b) tökmә süxurların çökmәsi vә ya yerdәyişmәsi;
c) sahilin vә ya çay yatağının yuyulması;
ç) işin qüsurlu layihәlәndirilmәsi vә icrası, yaxud qüsurlu materialların istifadәsi;
e) alov, yeraltı alov, partlayış, yerüstü titrәmә, zәlzәlә, hәr hansı su hövzәsindәn vә
ya kanaldan suyun axması.
11.1.8.2.3. sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmәsinә qәdәr baş verәn mәhv olma vә ya
zәdәlәnmә.
11.1.8.2.4. Hәmin vә ya qonşu әrazidә aşağıda göstәrilәn işlәrin aparılması nәticәsindә baş
verәn mәhv olma vә ya zәdәlәnmә:
a) hәr hansı әmlakın dağılması, tikilmәsi, tәmiri vә ya ona struktur dәyişikliyi
edilmәsi;
b) partlatma işlәrinin aparılması, qruntun xәndәklәr vә qanovlar vasitәsilә
yuyulması, boşluqların doldurulması, hәmçinin bәrk, maye vә qaz faydalı
qazıntılarının çıxarılması.
Maddә 12. Sığorta risklәrindәn istisnalar
12.1. Aşağıdakıların nәticәsindә sığortalanmış әmlaka dәymiş zәrәrlәrә görә sığorta tәminatı verilmir:
12.1.1. Sığortalının qәsdәn edilәn hәrәkәtlәri vә kobud ehtiyatsızlığı;
12.1.2. nüvә partlayışının, şüalanmanın vә radioaktiv zәhәrlәnmәnin tәsiri;
12.1.3. müharibә, tәcavüz, hәrbi әmәliyyatlar, xarici dövlәtlәrin düşmәnçilik hәrәkәtlәri, hәrbi xarakterli
әmәliyyatlar (müharibә elan edilib-edilmәmәsindәn asılı olmayaraq), vәtәndaş müharibәsi, qiyam, tәdricәn
xalq üsyanlarına vә ya hәrbi qiyamlara çevrilәn xalq iğtişaşları, hәrbi qiyam, inqilab, hәrbi vә qәsbkar
hәrәkәtlәr, hәr hansı hökumәt, dövlәt vә ya yerli hakimiyyәt orqanlarının qәrarı ilә әmlakın müsadirә
olunması, millilәşdirilmәsi, rekvizisiyası, mәhv edilmәsi vә ya korlanması, mәqsәdi qanuni, yaxud
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hakimiyyәtdә olan hökumәti devirmәk vә ya terrorçuluq vasitәsilә ona tәsir etmәk olan hәr hansı tәşkilatın
adından vә ya onunla әlaqәdar fәaliyyәt göstәrәn şәxs yaxud şәxslәrin hәrәkәtlәri;
12.1.4. tәtil, nümayiş vә әmәk intizamsızlığı;
12.1.5. tәkbaşına vә ya qanunsuz birlәşmәlәr adından vә ya onlarla birlikdә hәrәkәt edәn şәxsin vә ya
şәxslәr qrupunun hәr hansı bir hüquqa zidd, pis niyyәtli vә qәrәzli әmәllәri.
12.1.6. sığorta riskinin fәaliyyәti nәticәsindә ortaya çıxması halları istisna olmaqla, tәdricәn pislәşmә, daxili
çatışmamazlıq, gizli qüsurlar, hәşaratların, parazitlәrin vurduğu ziyan, әtraf mühitin çirklәnmәsi, tәbii
köhnәlmә, atmosferin nәmliyi vә quruluğu, hәrarәt vә rütubәtin dәyişmәsi, qısalma, şişmә, çәkinin itmәsi,
korroziya, nәm vә ya quru korlanma, rәngin, quruluşun vә qoxunun dәyişmәsi, fermentlәşmә, öz-özünә
yanma.
12.1.7. elektrik cihazlarında, qurğularında, mәftillәrindә vә ya digәr elektrik avadanlığında elektrik
boşalmaları, zәdәlәnmәlәr vә ya nasazlıqlar;
12.1.8. Sığortalının sahibliyindә, idarәçiliyindә vә ya nәzarәtindә olan әmlakda mexaniki sınmalar, onun
düzgün olmayan şәkildә işlәmәsi, mәrkәzәqaçma qüvvәsinin tәsiri nәtiçәsindә qırılması vә parçalanması,
әgәr belә halların birbaşa sәbәbi sığorta riskinin baş vermәsi olmazsa;
12.1.9. Sığortalının sığorta hadisәsinin baş vermәsinә sәbәb ola bilәn cinayәt törәtmәsi;
12.1.10. sığorta müqavilәsi bağlanan zaman sığorta obyektindә mövcud olan vә Sığortalıya mәlum olan
qüsurlar;
12.1.11. tikilinin vә ya onun bir hissәsinin uçması, әgәr bu, sığorta hadisәsi nәticәsindә baş vermәmişdirsә;
12.1.12. sığortalanan әmlakın sığorta hadisәsi baş verәn zaman vә ya ondan dәrhal sonra oğurlanması;
12.1.13. sığortalanan әmlakın istehsal mәqsәdlәrilә alov, isti vә ya digәr termik vә kimyәvi tәsir vasitәsi ilә
emalı;
12.1.14. texniki tәhlükәsizlik, yanğın tәhlükәsizliyi, sanitar normalarının (rütubәtliliyin, tozbasmanın artması,
havanın hәrarәtinin, saxlanma şәraitinin dәyişmәsi) pozulması;
12.1.15. sәs sürәti ilә vә ya daha yüksәk sürәtlә hәrәkәt edәn tәyyarәnin, yaxud digәr uçuş aparatlarının
sәbәb olduğu sıxma dalğası;
12.1.16. Sığorta şәhadәtnamәsi ilә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa tәmir, tikinti, yenidәnqurma işlәri
nәticәsindә dәyәn zәrәr;
12.1.17 Qanunvericiliyә uyğun olaraq Sığorta olunan әmlakda yanğın, hәrarәt vә tüstü detektorlar, habelә
sprinkler sistemi (-lәri) işlәk vәziyyәtdә olmalı, әmlak yanğından mühafizә vasitәlәri ilә tәmin edilmәli, elektrik
naqillәrinin çәkilişi, qaz vә su tәchizatı sistemi qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun olaraq quraşdırılmaması
nәticәsindә yaranan zәrәrlәr.
12.2. Bu maddәdәnin mәqsәdlәri üçün:
12.2.1.«qanunsuz birlәşmә» - sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu әrazidә fәaliyyәt göstәrәn qanunla
qadağan olunmuş tәşkilatlar da daxil olmaqla terrorçuluqla mәşğul olan istәnilәn tәşkilatdır;
12.2.2.«terrorçuluq» - siyasi mәqsәdlәrlә cәmiyyәti vә ya cәmiyyәtin hәr hansı bir qrupunu qorxutmaq üçün
güc tәtbiq edilmәsidir;
12.2.3.«öz-özünә yanma» - bәzi materialların (maddәlәrin, qarışıqların) alov mәnbәyi olmadan tәbii xarakteri
ilә şәrtlәnәn istinin materiallara davamlı tәsiri nәticәsindә istiliyin akkumulyasiyası vә öz-özünә qızmanın
nәticәsindә materialların közәrmәsi vә alışması hәddinә çatmasıdır.
12.3. Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, aşağıdakılar nәticәsindә baş verәn zәrәrlәr
bu sığorta ilә әhatә edilmir:
12.3. 1. zәlzәlә, vulkan püskürmәsi vә digәr tәbii titrәyişlәr;
12.3. 2. binanın (tikilinin) zirzәmisini su basması;
12.3. 3. sunami.
Maddә 13. Sığortanın әrazisi
Sığorta müqavilәsindә sığortanın qüvvәdә olduğu әrazi göstәrildiyi halda, yalnız hәmin әrazi hüdudlarında baş
vermiş sığorta hadisәlәrinә sığorta tәminatı verilir. Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa,
bu sığorta yalnız Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qüvvәdә olacaqdır.
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V Fәsil
Sığorta mәblәği vә sığorta haqqı
Maddә 14. Sığorta mәblәği
14.1. Sığorta mәblәği sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş elә bir mәblәğdir ki, sığorta hadisәsi baş verdiyi halda
Sığortaçı sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәmin mәblәğ hәddindә sığorta ödәnişini hәyata
keçirmәk öhdәliyini öz üzәrinә götürür.
14.2. Sığorta mәblәği sığortalanmış әmlakın sığorta dәyәrini aşmamalıdır. Belә dәyәr sığorta müqavilәsi bağlandığı
anda әmlakın yerlәşdiyi yerdәki hәqiqi dәyәridir.
Hәqiqi dәyәr aşağıdakı qaydada müәyyәnlәşdirilir:
14.2.1. avadanlıq, inventarlar vә әşyalar üçün – köhnәlmә dәrәcәsi nәzәrә alınmaqla sığortalanmalı olan
әşyaya tam analoji olan әşyanın әldә edilmәsi dәyәri;
14.2.2. binalar (tikililәr) üçün – köhnәlmә dәrәcәsi vә istismar-texniki vәziyyәti nәzәrә alınmaqla
sığortalanmalı olan binaya (tikiliyә) tam analoji olan binanın (tikilinin) hәmin yerdә tikilmә dәyәri;
14.2.3. incәsәnәt әsәrlәri vә kolleksiyalar üçün - ekspert qiymәtlәndirmәsi, hәmçinin incәsәnәt әsәrlәrinin vә
antikvariatın auksion satışı qiymәtlәri әsasında;
14.2.4. qiymәtli metallardan vә qiymәtli daşlardan istehsal edilmiş mәmulatlar üçün – ekspert
qiymәtlәndirmәsi mәblәği.
14.3. Әgәr sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş sığorta mәblәği sığorta dәyәrini aşarsa, hәmçinin bu cür hal bu
vә ya digәr әmlakın iki vә ya daha çox sığortaçıda sığortalanması (ikiqat sığorta) nәticәsindә yaranarsa, sığorta
müqavilәsi sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrini aşan hissәsinә münasibәtdә әhәmiyyәtsizdir, lakin bu halda sığorta
haqqının artıq ödәnilmiş hissәsi qaytarılmır.
Әgәr sığorta mәbәğinin sığorta dәyәrini aşması Sığortalının aldatmasının nәticәsidirsә, Sığortaçının sığorta
müqavilәsinin etibarsız hesab edilmәsini tәlәb etmәk vә bununla ona dәymiş zәrәrin әvәzinin ödәnlmәsini
Sığortalıdan tәlәb etmәk hüququ var.
14.4. Әgәr sığorta mәblәği sığorta dәyәrindәn aşağı hәddә müәyyәn edilmişdirsә, sığorta hadisәsi baş verdiyi
tәqdirdә Sığortaçı Sığortalıya (Faydalanan şәxsә) zәrәrin, sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrinә mütәnasib olan
hissәsini ödәmәyә borcludur.
14.5. Sığorta mәblәğinin hәqiqi dәyәrә uyğunluğu tәqdim olunmuş sәnәdlәr әsasında vә ya ekspert
qiymәtlәndirilmәsi yolu ilә sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş hәr bir sığortalanan әmlak vahidi üzrә ayrıca vә ya
әmlak vahidlәri mәcmusu üzrә müәyyәnlәşdirilir.
Maddә 15. Sığorta haqqı
Sığorta haqqı illik sığorta tariflәrinә әsasәn hesablanır.
Maddә 16. Sığorta haqqının ödәnilmәsi
16.1. Sığorta haqqını nağdsız formada ödәyәrkәn Sığortalı ödәniş tapşırığında sığorta haqqının ödәnilmәsinin
әsasını tәşkil edәn Sığorta müqavilәsinin, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsinin nömrәsinә istinad etmәlidir.
16.2. Sığorta haqqının ödәnilmәsi qaydası vә forması Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilir.
16.3. Sığorta haqqı onun Sığortaçının bank hesabına daxil olduğu vә ya Sığortaçı tәrәfindәn nağd ödәniş
formasında alındığı gün ödәnilmiş hesab olunur.
Maddә 17. Sığorta haqqının vaxtında ödәnilmәmәsi
17.1. Sığorta haqqı vә ya onun hissәsi vaxtında ödәnilmәdikdә Sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu Qaydaların
17.2-ci bәndinin tәlәbini nәzәrә alaraq yazılı surәtdә 15 (on beş) günәdәk müddәt müәyyәn edә bilәr.
17.2. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi Sığorta müqavilәsi bağlandığı gündәn bir
aydan gec olmayaraq ödәnilmәlidir.
Maddә 18. Sığorta müqavilәsinin bağlanması qaydası
18.1. Bu Qaydalara әsasәn Sığortaçı Sığorta müqavilәsini Sığortalı ilә bağlayır.
18.2. 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.
9

«Atәşgah» Sığorta Şirkәti ASC

Әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası Qaydaları

18.3. Sığortalının әrizәsindә aşağıdakı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır:
18.3.1. Sığortalının adı (fiziki şәxs olduqda, hәmçinin soyadı vә atasının adı), ünvanı vә telefon nömrәsi;
18.3.2. Sığortala obyekti haqqında mәlumat;
18.3.3. Riskin dәrәcәsini vә sığorta haqqını müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan digәr mәlumatlar.
18.4. Sığorta müqavilәsi yazılı formada aşağıdakı kimi bağlanır:
18.4.1. Tәrәflәrin bu Qaydalar әsasında sığorta müqavilәsini tәrtib edәrәk qarşılıqlı imzalaması yolu ilә;
18.4.2. Bu Qaydalar ilә Sığortalının razı olmasını tәsdiq etmәsi şәrti ilә Sığortaçı tәrәfindәn ona sığorta
şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә;
18.5. Sığorta şәhadәtnamәsi tәrtib olunduğu halda, sığorta şәhadәtnamәsindә sığorta predmetinin sığortalandığı
risklәr konkret olaraq sadalanmalıdır.
18.6. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı özünә mәlum olan vә Sığortaçının sığorta müqavilәsindәn imtina
etmәk, yaxud onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn bütün hallar barәdә
Sığortaçıya mәlumat vermәlidir.
18.7. Eyni sığorta marağı ilә bağlı bir neçә sığortaçı ilә sığorta müqavilәsi bağlayan Sığortalı bu barәdә
sığortaçılardan hәr birinә mәlumat vermәlidir. Hәmin mәlumatda digәr sığortaçının adı vә müvafiq sığorta mәblәği
göstәrilmәlidir. Tәlәb edildikdә bu mәlumatları tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır.
18.8. Sığorta obyekti bir neçә sığortaçıda sığortalandığı halda, sığortaçılar Sığortalı qarşısında birgә mәsuliyyәt
daşıyırlar.
18.9. Sığortalı ilә razılaşmadan asılı olaraq sığorta müqavilәsi bağlanmazdan әvvәl vә ya sonra
Sığortaçının sığorta müqavilәsi üzrә öz mülahizәsinә әsasәn istәnilәn vaxt qanunvericiliyin tәlәblәrinә vә qaydalara
uyğun olaraq әmlaka baxış kecirmә, habelә әmlaka baxış keçirmәnin nәticәlәrinә әsasәn Sığortalı tәrәfindәn qeydşәrtsiz icra edilmәli olan yazılı göstәrişlәr vermә hüququ var.
Maddә 19. Sığorta müqavilәsinә әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam verilmәsi qaydası
19.1. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki tәrәfdәn
imzalanmalıdır.
19.2. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir:
19.2.1. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda;
19.2.2. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallar hallar istisna olmaqla, Sığortalı fiziki şәxs öldükdә vә ya
Sığortalı hüquqi şәxs lәğv olunduqda:
19.2.3. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta
hadisәsi olmayan hallara görә başa çatdıqda;
19.2.4. Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә;
19.2.5. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda;
19.2.6. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada
ödәmәdikdә;
19.2.7. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş digәr hallarda.
Maddә 20. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermә ilә bağlı xәbәrdar etmә
20.1. Bu Qaydaların 19.2-ci bәndindә göstәrilәn hallarda Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi
üçün әsas olan şәrait yarandıqda, Sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsindә maraqlı olan tәrәf dәrhal digәr tәrәfi bu
barәdә xәbәrdar etmәlidir.
20.2. 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.
Maddә 21. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәnin nәticәlәri
21.1. 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

«Atәşgah» Sığorta Şirkәti ASC

Әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası Qaydaları

21.2. 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.
21.3. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk Sığortaçı tәrәfindәn
Sığortalıya ödәnilmiş sığorta haqqına bәrabәr vә ya ondan çox miqdarda sığorta ödәnişi verilmişdirsә, sığorta
haqqı Sığortalıya qaytarılmır.
21.4. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk Sığortaçı tәrәfindәn
Sığortalıya ödәnilmiş sığorta haqqından az miqdarda sığorta ödәnişi verilmişdirsә, hәmin sığorta haqqı mәblәği ilә
sığorta ödәnişi mәblәği arasındakı fәrq miqdarında sığorta haqqının Sığortalıya qaytarılması müvafiq olaraq bu
Qaydaların 21.1-ci vә 21.2-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.

21.5. 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 22. Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması
Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı vә Sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr barәdә razılığa
gәlә bilәrlәr.
Maddә 23. Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmәsi
Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, Sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ilk hissәsinin vә ya
tam ödәnilmәsindәn sonra qüvvәyә minir.
Maddә 24. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәti
Sığorta yalnız sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta hadisәlәrini әhatә edir.
Maddә 25. Sığorta müqavilәsi qüvvәdә olduğu zaman tәrәflәrin qarşılıqlı münasibәtlәri
25.1. Sığortalı sığorta müqavilәsi bağlandıqdan sonra meydana çıxan vә Sığortaçının müqavilәdәn imtina etmәk,
yaxud onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn sığorta riskinin artması ilә bağlı
bütün hallar barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәlidir.
25.2. Sığorta riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına tәsir göstәrә bilәn hallar haqqında mәlumatı aldıqdan sonra
Sığortaçı :
25.2.1. Sığorta müqavilәsinә müvafiq dәyişikliklәr edә bilәr;
25.2.2. әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr;
25.2.3. bu şәrait yarandıqdan sonra Sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr.
Maddә 26. Tәhlükәsizlik normalarının pozulması
26.1. Әgәr Sığortalı, Sığortalının sığortalanmış binada (tikilidә) işlәyәn işçilәri qanunla vә ya digәr normativ aktlarla
müәyyәn edilmiş yanğın әleyhinә tәhlükәsizlik, binanın vә maddi dәyәrlilәrin mühafizәsi, işin aparlımasının
tәhlükәsizliyi qaydalarını vә normalarını vә ya digәr analoji normativlәri pozarlarsa, yaxud әgәr belә pozuntular
Sığortalının xәbәri olaraqdan baş verәrsә, belә pozuntular riskin dәrәcәsini әhәmiyyәtli dәrәcәdә artıran hallar
hesab edilәcәkdir. Belә pozuntular barәdә Sığortaçıya mәlum olan gündәn sonra bir ay müddәtindә Sığortaçının
göstәrilәn pozuntular aradan qaldırılanadәk sığorta müqavilәsini dayandırmaq hüququ var.
26.2. Sığortaçı sәbәbi bilavasitә tәhlükәsizlik qaydalarının pozulması olan sığorta hadisәlәrinә görә sığorta ödәnişi
vermәkdәn imtina etmәk hüququna malikdir. Lakin belә qaydaların pozulması itkilәrin baş vermәsi sәbәbi ilә әlaqәli
olmadıqda sığorta ödәnişi verilmәlidir.
Maddә 27. Sığortalının qәsdәn edilәn hәrәkәtlәri
27.1. Әgәr Sığortalı, Sığortalının sığortalanmış binada (tikilidә) işlәyәn işçilәri sığorta hadisәsinin baş vermәsinә
aparıb çıxaran hәrәkәtlәri qәsdәn etdikdә vә ya bu cür hәrәkәtә qәsdәn yol verdikdә, yaxud sığorta hadisәsinin
sәbәbini, yaxud zәrәrin hәcmini müәyyәnlәşdirәrkәn qәsdәn Sığortaçını vә ya onun nümayәndәsini aldatdıqda,
yaxud әgәr sığorta müqavilәsi bağlandıqdan sonra Sığortalının bu Qaydaların 18 vә 25-ci maddәlәrindә göstәrilmiş
hallar barәdә bilә-bilә yalan mәlumat vermiş olduğu müәyyәnlәşdirilsә, Sığortaçı hәmin sığorta hadisәlәrinә görә
sığorta ödәnişini vermәk öhdәliyindәn tam şәkildә azad edilir.
27.2. Әgәr Sığortalı, Sığortalının sığortalanmış binada (tikilidә) işlәyәn işçilәri sığortalanmış әmlaka qәsdәn ziyan
vurmağa, zәrәrin sәbәbinin vә hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı saxtakarlığa, aldatmaya, dәlәduzluğa görә
ittiham olunarlarsa, mәhkәmәnin müvafiq qәrarı qüvvәyә mindikdәn sonra sığorta ödәnişinin istәnilәn Faydalanan
şәxsә verilmәsi öhdәliyindәn Sığortaçının azad olması qәti hesab olunur.
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VI FӘSİL
Sığorta hadisәsi zamanı edilәcәk hәrәkәtlәr
Maddә 28. Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalının vәzifәlәri
28.1. 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.
28.2. 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.
28.3. Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktını tәsdiq edәn vә (vә ya) sığorta ödәnişinin hәcminin
müәyyәnlәşdirilmәsi üçün lazım olan sәnәdlәri vә mәlumatları Sığortaçıya tәqdim etmәlidir.
28.4. Sığortalı Sığortaçıya araşdırma aparmağa vә ona zәrәrin baş verdiyi şәraiti, onun xarakteri vә hәcmini
müәyyәnlәşdirmәk üçün әhәmiyyәt daşıyan sәnәdlәrlә maneәsiz tanış olmaq imkanını vermәlidir;
28.5. 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.
28.6. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi vә vurulan zәrәrin hәcminin sübuta yetirilmәsi öhdәliyini Sığortalı daşıyır.
Maddә 29. Ziyanın qarşısının alınması vә hәcminin azaldılması
Bu sığorta ilә әhatә olunmasından asılı olmayaraq, Sığortalı artıq baş vermiş istәnilәn zәrәr, xәsarәt vә yaranmış
mәsuliyyәtin azaldılması vә gәlәcәkdә baş verә bilәcәk belә halların qarşısının alınması mәqsәdi ilә bütün
ağlabatan vә zәruri tәdbirlәri görmәyә borcludur. Sığortalının belә tәdbirlәri görmәmәsinin birbaşa vә ya dolayı
nәticәsi olaraq baş vermiş istәnilәn zәrәr, xәsarәt vә yaranmış mәsuliyyәtә münasibәtdә sığorta tәminatı verilmir.
Belә tәdbirlәr hәyata kecirilәrkәn Sığortalı Sığortacının verdiyi bütün tәlimatları yerinә yetirmәyә borcludur.
Maddә 30. Sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt
30.1. Sığortaçı sığorta hadisәsi vә onun nәticәlәri barәdә Sığortalının bütün hәrәkәtlәrinә nәzarәt etmәk vә sığorta
ödәnişinin verilmәsinә tәsir göstәrәn bütün mәsәlәlәr barәdә qәrar vermәk imkanına malik olmalıdır.
30.2. Sığortalı sığorta hadisәsi nәticәsindә zәrәr çәkmiş bütün әmlakı Sığortaçı onlara baxış keçirәnә qәdәr zәdәli
olduğu vәziyyәtdә qoruyub saxlamalıdır.
30.3. Sığortaçı, hәmçinin onun sәlahiyyәt verdiyi istәnilәn şәxs üzәrinә heç bir mәsuliyyәt götürmәdәn vә ya
sığorta müqavilәsi üzrә Sığortaçının hәr hansı hüquqlarını azaltmadan zәrәrin baş verdiyi binaya girmәk, onu öz
sahibliyinә götürmәk vә sahibliyindә saxlamaq, hәmçinin istәnilәn sığortalanmış әmlakı sahibliyinә götürmәk vә ya
onun hәr hansı ağlabatan mәqsәdlәr üçün vә üsullarla Sığortaçıya verilmәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir.
Әgәr yuxarıda sadalanan şәrtlәr yerinә yetirilmәzsә, sığorta ödәnişi verilmir.
30.4. Faktıki tәmir üzrә tәmir xәrclәri Sığortaçı ilә razılaşma әsasında müәyyәnlәşdirildikdә, tәmir başlayana qәdәr
tәmir emalatxanası da Sığortaçı ilә razılaşdırılmalıdır.
30.5. Sığortalı sığorta hadisәsinә aid olan bütün sәnәdlәri vә mәlumatları Sığortaçıya tәqdim etmәli, hәmçinin
hadisәnin bütün digәr iştirakçılarının vә sığorta hadisәsi ilә әlaqәli mәsәlәlәrә baxan sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarının
fәaliyyәtlәri barәdә ona dәrhal xәbәr vermәlidir.
31.6. Sığortalının Sığortaçı ilә ilkin razılıq olmadan öz mәsuliyyәtinin tanınmasına yönәlmiş hәr hansı hәrәkәti
etmәyә, saziş bağlamağa vә ya vәd vermәyә hüququ yoxdur.
30.7. Sığortaçı sığorta hadisәsi ilә bağlı bütün rәsmi vә qeyri-rәsmi araşdırmalarda Sığortalının mәnafelәrini öz
hesabına tәmsil vә müdafiә edә bilәr.
Maddә 31. Sığorta hadisәsini sübut etmәk vәzifәsi
31.1. Sığorta hadisәsi faktının vә dәyәn zәrәrin hәcminin sübut edilmәsi vәzifәsi Sığortalının üzәrinә qoyulur.
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31.2. Sığorta hadisәsi faktının vә şәraitinin, itkilәrin hәcminin tәsdiq edilmәsi üçün qanunvericilik vә işgüzar
adәtlәrә uyğun olaraq tәlәb olunan sәnәdlәr dә daxil olmaqla, Sığortalı özündә olan bütün sәnәdlәri Sığortaçıya
tәqdim etmәlidir.
VII Fәsil
Ödәnilәn itkilәr
Maddә 32. Sığorta ilә әhatә olunan itkilәr
Sığortaçı sığorta hadisәsi nәticәsindә baş verәn aşağıdakı itiklәrә görә sığorta ödәnişi verir:
32.1. Sığortalanmış әmlakın mәhv olması vә ya zәdәlәnmәsi;
32.2. әmlakın xilas edilmәsi, yanğının söndürülmәsi vә ya onun yayılmasının qarşısının alınması üçün görülmüş
tәdbirlәrә çәkilmiş xәrclәr;
32.3. Sığortalının itkilәrin baş vermәsi zamanı onların qarşısının alınması vә ya azaldılması üçün çәkdiyi ağlabatan
vә mәqsәdәuyğun xәrclәr;
32.4. sığorta hadisәsinin sәbәblәrinin vә şәraitinin aydınlaşdırılması, sığorta tәminatına daxil itkilәrin miqdarının
müәyyәnlәşdirilmәsi üçün çәkilәn lazımi xәrclәr.
Maddә 33. Sığortalanmış әmlaka dәyәn zәrәr
33.1. Sığorta ödәnişi:
33.1.1. bina (tikili) mәhv olduqda (tam dağıntı) - onun bәrpa qiymәti;
33.1.2. daşınan әmlak mәhv olduqda vә ya onun müәyyәn zәrәrçәkmiş hissәsinin dәyişdirilmәsi zәrurәti
yarandıqda – dәyişdirilәn әmlakın vәziyyәtindәn asılı olaraq, aşınma dәyәri çıxılmaqla yeni analoji әmlakın
hәqiqi qiymәti;
33.1.2.1. istehsal olunan mәhsullar üçün – xammala vә işin görülmәsinә çәkilәn xәrclәr;
33.1.2.2. inşa olunmaqda olan (natamam) binalarda, görülmüş işlәr üçün – materiallara vә işin
görülmәsinә çәkilәn real xәrclәr;
33.1.3. әmlakın qismәn zәdәlәnmәsi halında bәrpa xәrclәri hәcmindә hәyata keçirilir.
33.2. Bәrpa xәrclәrinә aşağıdakılar aiddir:
33.2.1. tәmir üçün materiallara vә ehtiyat hissәlәrinә çәkilәn xәrclәr;
33.2.2. tәmir işlәrinә çәkilәn xәrclәr;
33.2.3. materialların tәmir yerinә gәtirilmәsi xәrclәri vә sığortalanmış әmlakın sığorta hadisәsi baş
vermәmişdәn dәrhal әvvәlki vәziyyәtindә bәrpa edilmәsi üçün lazım olan digәr xәrclәr.
33.3. Aşağıdakılar bәrpa xәrclәrinә aid edilmir:
33.3.1. sığortalanmış әmlakın vәziyyәtinin dәyişdirilmәsi vә ya yaxşılaşdırılmasından irәli gәlәn әlavә xәrclәr;
33.3.2. müvәqqәti vә ya kömәkçi tәmir vә ya bәrpa işlәrindәn irәli gәlәn xәrclәr;
33.3.3. lazım olanlardan artıq çәkilәn xәrclәr.
33.4. Bәrpa xәrclәrinin mәblәğindәn tәmir prosesindә әvәz edilәn hissәlәrin, cihazların, aqreqatların vә detalların
köhnәlmәsinә görә çıxılmalar edilir.
33.5. Әgәr bәrpa xәrclәri qalıq dәyәri ilә birlikdә köhnәlmә nәzәrә alınmaqla sığortalanmış әmlakın hәqiqi dәyәrini
aşırsa, bu, әmlakın tam mәhv olması kimi qiymәtlәndirilir.
33.6. Әgәr sığortalanmış әmlakın bәrpa xәrclәri qalıq dәyәri ilә birlikdә onun zәdәlәnmәmiş vәziyyәtdәki hәqiqi
dәyәrini aşmırsa, bu, hәmin әmlakın zәdәlәnmәsi vә ya qismәn mәhv olması kimi qiymәtlәndirilir
33.7. Bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan sığorta hadisәlәri baş verәrkәn, sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş
mәblәğdә azadolma mәblәği sığorta ödәnişi mәblәğindәn çıxılır.
33.8. Әmlakın bәrpa-tәmir dәyәri Sığortaçının seçimi ilә ya ixtisaslaşmış ekspert tәşkilatının hazırladığı tәlәb
olunan tәmir dәyәrinin ilkin smetası (hesablanması, qiymәtlәndirilmәsi) әsasında, ya da faktiki tәmir üzrә
müәyyәnlәşdirilir.
33.9. Sığortaçı sığortalanmış әmlakla bağlı itkilәrә görә sığorta ödәnişini yuxarıda göstәrilәn qaydada, lakin sığorta
mәblәği hәddindә hәyata keçirir.
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33.10. Zәdәlәnmiş olsa belә, sığorta hadisәsindәn sonra qalan әmlakdan Sığortalı imtina edә bilmәz. Belә әmlakın
qalıq dәyәri sığorta ödәnişi mәblәğindәn çıxılır.
Maddә 34. Zәrәrin azaldılması mәqsәdilә çәkilәn xәrclәr
34.1. Sığorta ödәnişinә düşәn İtkilәrin azaldılması mәqsәdilә çәkilәn әsaslandırılmış xәrclәrin әvәzi, әgәr belә
xәrclәr zәruridirsә vә ya Sığortaçının göstәrişlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün çәkilmişdirsә, digәr itkilәrin әvәzinin
ödәnilmәsi mәblәği ilә birlikdә sığorta mәblәğini aşmamaq şәrtilә (hәr bir halda 5%-dәn yuxarı olmamaqla)
Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir.
34.2. Sığortalının itkilәrin aradan qaldırılması vә ya azaldılması üçün ağlabatan vә mümkün tәdbirlәri bilәrәkdәn
görmәmәsi nәticәsindә baş verәn itkilәrin әvәzinin ödәnilmәsindәn Sığortaçı azaddır.
Maddә 35. Sığorta hadisәsinin araşdırılması mәqsәdilә çәkilәn xәrclәr
Sığorta hadisәsinin sәbәblәrinin vә şәraitinin aydınlaşdırılması, zәrәrlәrin hәcminin müәyyәn edilmәsi üçün çәkilәn
zәruri xәrclәr, bu xәrclәrin digәr xәrclәrlә birlikdә sığorta mәblәğini aşmaması şәrtilә Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir.
Maddә 36. Natamam sığorta
36.1. Sığorta mәblәği әmlakın sığorta dәyәrindәn az olduqda, sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә
tutulmamışdırsa, sığorta ödәnişi sığorta mәblәğinin әmlakın sığorta dәyәrinә mütәnasib surәtdә azaldılır.
36.2. Daşınmaz әmlakın hәqiqi dәyәri onun bәrpa dәyәri kimi müәyyәn olunur, daşınar әmlakın hәqiqi dәyәri isә
onun bazar qiymәtini tәşkil edir.
VIII Fәsil
Sığorta ödәnişi
Maddә 37. Sığorta ödәnişinin hesablanması qaydası
Sığortlanmış әmlaka vurulan zәrәrlәrin hәcmi müәyyәn olunduqdan sonra sığorta ödәnişinin hesablanması
aşağıdakı yollarla hәyata keçirilir:
37.1. Natamam sığorta zamanı – sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrinә olan nisbәti әsasında vurulmuş zәrәrlәrә
tәminat verilir;
37.2.Sığorta müqavilәsindә azadolma mәblәği nәzәrdә tutulduqda - azadolma mәblәğinin miqdarı çıxılmaqla
zәrәrlәrә tәminat verilir;
37.3.Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta ödәnişlәrinin ümumi mәblәği sığorta mәblәğini aşa bilmәz.
Maddә 38. Sığortaçının bәrpa metodunu seçmәk hüququ
38.1. Sığortaçı sığorta ödәnişini hәyata keçirmәk әvәzinә öz seçimi ilә zәdәlәnmiş vә ya mәhv olmuş әmlakı yaxud
onun hәr hansı hissәsini tәkbaşına vә ya digәr Sığortaçılarla birlikdә bәrpa etmәk, yaxud әvәz etmәk hüququna
malikdir. Lakin Sığortaçı heç bir halda әmlakın sığorta hadisәsi baş vermәzdәn dәrhal әvvәlki vәziyyәtindә bәrpası
üçün tәlәb olunandan, hәmçinin sığortalanmış әmlak vahidi üzrә sığorta mәblәğindәn artıq vәsait xәrclәmәyә
borclu deyildir.
38.2. Sığortaçı әmlakı bәrpa etmәk vә ya әvәz etmәk barәdә qәrar verdikdә, Sığortalı öz hesabına çertyocları,
spesifiksiyaları, parametrlәri, miqdar göstәricilәrini vә belә mәqsәdlәr üçün Sığortaçıya lazım olan digәr
mәlumatları ona tәqdim etmәlidir, lakin Sığortaçının bәrpa vә ya әvәzetmә ilә bağlı heç bir fәaliyyәti onun bәrpa vә
ya әvәzetmәni hәyata keçirmәkdә son qәrarı hesab edilmir.
38.3. Әgәr hakimiyyәt orqanlarının qәrarı üzündәn Sığortaçı әmlakı bәrpa edә vә ya dәyişdirә bilmirsә, istәnilәn
halda yalnız elә bir mәblәği ödәmәyә borcludur ki, belә bir qәrarın olmayacağı tәqdirdә hәmin әmlakın bәrpası
üçün hәminki qәdәr mәblәğ lazım ola bilәrdi.
Maddә 39. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı
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:
39.1. sığorta hadisәsi haqqında yazılı әrizә;
39.2. Sığorta müqavilәsinin (sığorta şәhadәtnamәsinin) әsli;
39.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsini faktını tәsdiq edәn sәnәdlәr;
39.4. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün lazım olan
digәr sәnәdlәr.
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Maddә 40. Qalıqlara olan hüququn keçmәsi
40.1. Sığortaçı sığortalanmış әmlakın tam mәhv olması vә ya itmәsinә görә sığorta ödәnişi verirsә vә ya onun ayrıayrı hissәlәrini әvәz edirsә, hәmin әmlakın müvafiq olaraq qalıqlarına, yaxud da әvәz edilәn hissәlәrinә hüquq
Sığortaçıya keçir.
40.2. Sığortalı hüquqların Sığortaçıya keçmәsi üçün bütün lazımi tәdbirlәri görmәyә borcludur.
40.3. İtmiş әmlak tapıldıqda Sığortaçı öz seçimi әsasında hәmin әmlakı özündә saxlaya vә ya onu Sığortalıya
qaytara bilәr. Tapılmış әmlak Sığortalıya qaytarıldıqda ona görә alınmış sığorta ödәnişi Sığortaçıya qaytarılmalıdır.
Әgәr itmiş әmlak zәdәlәnmiş vәziyyәtdә aşkarlanarsa, Sığortaçı hәmin itkilәrin әvәzini Sığortalıya ödәyir.
Maddә 41. Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası vә şәrtlәri
41.1. Sığorta ödәnişinin miqdarının müәyyәn edilmәsi vә ödәnilmәsi qaydası bu Qaydalara әsasәn bağlanan
Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilir.
41.2. Sığorta müqavilәsindә azadolma mәblәği nәzәrdә tutulduğu halda, sığorta ödәnişi azadolma mәblәği
çıxılmaqla ödәnilir.
41.3. Sığorta ödәnişinin verilmәsi zamanı Sığortaçı sığorta ödәnişi mәblәğindәn Sığortalının ona ödәmәli olduğu,
vaxtı çatmış vә ya gecikdirilmiş sığorta haqqı mәblәğini tutmaq hüququna malikdir.
41.4. Qanunvericilikdә vә bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan sığorta ödәnişindәn imtina halları istisna olmaqla,
Sığortaçı bu Qaydaların 39-cu maddәsindә sadalanan sәnәdlәri aldıqdan sonra 15 iş günü әrzindә sığorta aktını
tәrtib edir vә razılaşdırılması üçün bu sәnәdi Sığortalıya tәqdim edir, yaxud da sığorta ödәnişinin verilmәsindәn
imtina olunduğu halda imtinanın sәbәblәrini әsaslandırmaqla Sığortalıya yazılı mәlumat verir.
41.5. Sığorta ödәnişinin verilmәsi sığorta aktı hәm Sığortaçı, hәm dә Sığortalı tәrәfindәn imzalandıqdan sonra 10 iş
günü әrzindә hәyata keçirilir.
41.6. 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 42. 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
42.1. bu Qaydaların 25.1. vә 28.1-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 ;
42.2. 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;
42.3. 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;
42.4. 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;
42.5. Sığortaçının sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәrini araşdırmasına Sığortalı tәrәfindәn maneçilik
törәdilmәsi;
42.6. 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;
42.7. baş vermiş hadisәnin Sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab edilmәmәsi;
42.8. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının tam vә ya onun ilk hissәsinin ödәnilmәsi müddәti başa çatdıqdan sonra
baş vermәsi halında sığorta haqqı ödәnilmәmiş olduqda;
42.9. 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;
42.10. sığorta hadisәsinin bu Qaydaların 17.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş halda Sığortaçının müәyyәn etdiyi
müddәtin başa çatmasından 3 gün sonra baş vermәsi halında sığorta haqqının müvafiq hissәsi ödәnilmәmiş
olduqda.
42.11. 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;
42.12. 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;
42.13. Sığortalının, hәmçinin onun nümayәndәsinin qәsdi vә ya kobud ehtiyatsızlığı;
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42.14.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.
42.15. Sığorta hadisәsinin xarakteri bunu tәlәb etmәsinә baxmayaraq, Sığortalı tәrәfindәn hәmin hadisә barәdә
sәlahiyytli dövlәt orqanına mәlumat verilmәdikdә;
42.16. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktı sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn tәsdiq edilmәdikdә;
42.17. Sığortalı tәrәfindәn yanğın vә mühafizә tәhlükәsizliyi qaydalarının qәsdәn pozulması.
42.18. Әmlaka baxış keçirilmәsinin nәticәlәrinә әsasәn Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalıya verilmiş yazılı göstәrişlәrin
icra edilmәmәsi nәticәsindә yaranan zәrәrlәr;
42.19. Qanunvericiliyә uyğun olaraq Sığorta olunan әmlakda yangın, hәrarәt vә tüstü detektorlar, habelә sprinkler
sisteminin (-lәri) işlәk vәziyyәtdә olmaması, әmlak yanğından mühafizә vasitәlәri ilә tәmin edilmәmәsi, elektrik
naqillәrinin çәkilişi, qaz vә su tәchizatı sistemi qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun olaraq quraşdırılmaması
nәticәsindә yaranan zәrәrlәr;
42.20. Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta riskini artıra bilәcәk әhәmiyyәtli faktlar barәdә Sığortalı tәrәfindәn
Sığortaçıya açıqlanmaması vә ya hәqiqәtә uygun olmayan şәkildә açıqlanması.
Maddә 43. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti
Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәr
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 44. Mübahisәlәrin hәlli qaydası
Bu Qaydalar әsasında bağlanmış sığorta müqavilәsindәn irәli gәlәn mübahisәlәr Sığortaçı ilә Sığortalı arasında
danışıqlar yolu ilә, tәrәflәr razılığa gәlә bilmәdikdә isә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada hәll edilir.
Maddә 45. Sığortalanmış әmlaka hüquqdan imtina
Sığortalı әmlakın faktiki olaraq Sığortaçının sahibliyindә olub-olmamasından asılı olmayaraq, hәmin әmlakdan
Sığortaçının razılığı olmadan xeyrinә imtina etmәk hüququna malik deyildir.
IX fәsil
Subroqasiya hüququ
Maddә 46. Cavabdeh şәxsә qarşı tәlәb hüququnun keçmәsi
46.1. Subroqasiya hüququ, sığorta ödәnişi almış şәxsin ona dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan üçüncü şәxsә
qarşı malik olduğu hüquqlardan vә vasitәlәrdәn hәmin ödәnişi vermiş Sığortaçının istifadә etmәk hüququdur.
46.2. Faydalanan şәxsin zәrәrvuran şәxsә qarşı zәrәrin әvәzini ödәmәk tәlәbi (iddiası) ilә bağlı hüquq sığorta
ödәnişini vermiş Sığortaçıya subroqasiya qaydasında onun verdiyi sığorta ödәnişi mәblәğindә keçir.
46.3. Sığortalı sığorta ödәnişini aldıqda subroqasiya hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün özündә olan bütün lazımi
sәnәdlәrlә Sığortaçını tәmin etmәlidir.
46.4. Sığortalı zәrәrvuran şәxsә qarşı iddiadan vә ya tәlәbi tәmin edәn hüquqlardan, yaxud lazımi sәnәdlәri
Sığortaçıya vermәkdәn imtina etdikdә Sığortaçı sığorta ödәnişi vermәkdәn zәrәrvuran şәxsdәn subroqasiya
qaydasında ala bilәcәyi mәblәğ hәcmindә azad edilir.
46.5. Sığortaçı subroqasiya hüququndan zәrәrvuran şәxsin özünә vә (vә ya) müvafiq sığorta hadisәsi ilә bağlı
risklәr üzrә hәmin şәxsin mәsuliyyәtini sığortalamış digәr sığortaçıya, hәmçinin qanunvericiliyә әsasәn dәyәn
zәrәrә görә Sığortalı qarşısında maddi mәsuliyyәt daşıya bilәn digәr şәxsә qarşı istifadә edә bilәr.
46.6.
Әgәr Sığortalı vurulmuş zәrәrә görә üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) zәrәrin әvәzini almışdırsa, Sığortaçı
yalnız verilmәli olan sığorta ödәnişi mәblәği ilә Sığortalının üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) aldığı mәblәğ arasındakı
fәrqi ödәyir.
X Fәsil
Әlavә sığorta tәminatı
Maddә 47. Sığorta tәminatının genişlәndirilmәsi
47.1. Әgәr sığorta müqavilәsindә ayrıca nәzәrdә tutulubsa, sığorta tәminatı bu Qaydaların 48-53-cü maddәlәrinә
uyğun olaraq genişlәndirilә bilәr.
47.2. Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmayıbsa, bu Qaydaların 48-53-cü maddәlәrindә müәyyәn
ounmuş әlavә sığorta tәminatına münasibәtdә dә bu Qaydaların ümumi şәrtlәri tәtbiq edilir.
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Maddә 48. Üçüncü şәxslәrin qeyri-qanuni qәrәzli hәrәkәtlәri
48.1. Sığorta müqavilәsindә müәyyәn olunan sığorta tәminatı digәr şәxslәrin әmlakına zәrәr vurmaq niyyәti olan,
Sığortalının işçilәri vә ya Sığortalının adından fәaliyyәt göstәrәn şәxslәr, yaxud Sığortalıdan әmlakı saxlamaq,
xidmәt göstәrmәk mәqsәdlәri üçün alan şәxslәr, hәmçinin oğrular, soyğunçular istisna olmaqla, istәnilәn şәxsin vә
ya şәxslәrin qisas, nifrәt, qәzәb vә ya vandalizm motivlәri ilә fәaliyyәti kimi başa düşülәn «qeyri-qanuni qәrәzli
hәrәkәtlәrini» dә әhatә edir.
48.2. Aşağıdakılar bu sığorta ilә әhatә olunmur vә onlara görә ödәniş verilmir:
48.2.1. binanın, tikilinin vә ya onun xaricindәki lövhәlәrin tәrkib hissәsi olan vә şüşә bloklarından fәrqli olan
şüşә örtüklәrinә dәyәn zәrәr; bu zaman şüşә sınması vә ya şüşә sınmasının nәticәlәrinin sәbәb olduğu,
digәr әmlaka dәyәn zәrәrә görә sığorta tәminatı verilir;
48.2.2. oğurluğun vә ya onun nәticәlәrinin sәbәb olduğu, sığortalanmış әmlaka dәyәn zәrәr; lakin binaya
soyğunçuluq zamanı sındırma, yaxud soyğunçunun gizlәnmәk cәhdlәri nәticәsindә dәyәn zәrәrә görә
sığorta tәminatı verilir;
48.2.3. açıq sәma altında yerlәşәn daşınar әmlaka dәyәn zәrәr;
48.2.4. Sığortalının qәsdәn etdiyi hәrәkәtlәr nәticәsindә sığortalanmış әmlaka dәyәn zәrәr;
48.2.5. müharibә, hәrbi müdaxilә, hәrbi әmәliyyatlar, düşmәn ölkәlәrin fәaliyyәti, düşmәnçilik vә hәrbi
xarakterli әmәliyyatlar (müharibә elan edilib-edilmәmәsindәn asılı olmayaraq), vәtәndaş müharibәsi, qiyam,
xalq hәyәcanları, xalq üsyanları, hәrbi üsyan, iğtişaş, qiyam, inqilab, hәrbi vә qәsb olunmuş hakimiyyәtin
fәaliyyәti, hәrbi vәziyyәt, hәr hansı hakimiyyәtin vә ya dövlәt orqanlarının, yaxud yerli orqanların göstәrişi ilә
sığortalanmış әmlakın müsadirәsi, millilәşdirmәsi vә ya rekvizisiyası, yaxud dağıdılması vә ya zәdәdәnmәsi,
mәqsәdi qanuni, yaxud hakimiyyәtdә olan hökumәti devirmәk vә ya terrorçuluq vasitәsilә ona tәsir etmәk
olan hәr hansı bir tәşkilatın adından hәrәkәt edәn vә ya belә tәşkilatla bağlı olan şәxsin vә ya şәxslәrin
hәrәkәtlәri;
48.2.6. tәtillәr, vәtәndaş çaxnaşmaları, yaxud әmәk ixtişaşları;
48.2.7. Tәkbaşına vә ya qanunsuz birlәşmәlәr adından vә ya onlarla birlikdә hәrәkәt edәn şәxsin vә ya
şәxslәr qrupunun hәr hansı bir hüquqazidd, pis niyyәtli vә qәrәzli әmәllәri.
Maddә 49. Zәlzәlә
49.1. Bu Qaydaların mәqsәdlәri üçün «zәlzәlә» dedikdә tәbii sәbәblәr üzündәn baş verәn yeraltı tәkanlar vә yer
sәthinin titrәmәsi başa düşülür. Zәlzәlә nәticәsindә dәyәn zәrәrlәr, әgәr zәlzәlәnin sığortanın qüvvәdә olduğu
әrazidә baş vermәsi sәlahiyyәtli seysmoloci xidmәt orqanları tәrәfindәn qeydә alınarsa, eyni zamanda gücü Rixter
cәdvәli ilә 5 bal vә ya daha yuxarı olarsa sığorta ilә әhatә olunur.
49.2. Zәlzәlәnin, hәmçinin zәlzәlә nәticәsindә baş verәn yanğının sәbәb olduğu, sığortalanmış әmlakın yuxarıda
tәsvir olunan hallarda istәnilәn mәhv olmasına vә ya zәdәlәnmәsinә münasibәtdә sığorta müqavilәsindә göstәrilәn
mәblәğdә ayrıca azadolma mәblәği tәtbiq edilir.
Maddә 50. Tullantıların tәmizlәnmәsi
50.1. Sığorta hadisәsi nәticәsindә zәdәlәnәn vә ya dağılan sığortalınmış әmlakın dağıntılarının, söküntülәrinin,
töküntülәrinin tәmizlәnmәsi, sökülmәsi vә ona dayaq verilmәsi ilә әlaqәdar Sığortalının әsaslandırılmış şәkildә
çәkdiyi lazımi xәrclәrin әvәzi sığorta müqavilәsinә әlavә olunan siyahıda göstәrilәn hәr bir sığoralanmış әmlak üzrә
sığorta mәblәğinin 10%-i hәddindә sığorta tәminatına daxildir.
50.2. Sığorta müqavilәsi ilә sığortalanmayan әmlakın çirklәnmәsi vә yoluxmaya mәruz qalması ilә bağlı çәkilәn
xәrclәr vә mәsrәflәr sığorta tәminatına daxil deyil vә bunlara görә sığorta ödәnişi verilmir.
50.3. Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq, Sığortaçının sığortalanmış әmlaka vә ya onun hәr hansı bir hissәsinә
münasibәtdә ümumi mәsuliyyәti sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilmiş sığorta mәblәğini aşmamalıdır.
Maddә 51. Şüşәnin sındırılması
51.1. Sığorta tәminatı bu Qaydalarda istisna olunmayan istәnilәn risklә bağlı baş verәn sığorta hadisәsi nәticәsindә
bu Qaydaların mәqsәdlәri üçün binanın (tikilinin) bir hissәsi olan hәr hansı şüşәnin mәhv olması vә ya zәdәlәnmәsi
kimi başa düşülәn «şüşәnin sındırılması»nı әhatә edir.
51.2. Aşağıdakılar nәticәsindә dәyәn zәrәr sığorta ilә әhatә olunmur vә ona görә sığorta ödәnişi verilmir:
51.2.1. Binaya (tikiliyә) birlәşdirilmiş lampaların vә neon trubkaların qırılması;
51.2.2. sәs sürәti ilә vә ya daha yüksәk sürәtlә hәrәkәt edәn tәyyarәnin, yaxud digәr uçuş aparatlarının
sәbәb olduğu sıxma dalğası.
Maddә 52. Oğurluq
52.1. Bu Qaydaların mәqsәdlәrinә görә, üçüncü şәxslәr üçün bağlı vә ya keçilmәsi onlar üçün imkansız olan
binalara (tikililәrә) sındırmaqla (qırmaqla, dağıtmaqla vә s.) qanunsuz daxil olub oğurluq edilmәsi vә ya oğurluğa
cәhd göstәrilmәsi nәticәsindә sığortalanmış әmlakın yoxa çıxması, yaxud zәdәlәnmәsi kimi başa düşülәn
«oğurluq» riski nәticәsindә dәyәn zәrәrlәr sığorta tәminatı ilә әhatә olunur.
18

«Atәşgah» Sığorta Şirkәti ASC

Әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası Qaydaları

52.2. Aşağıdakılar nәticәsindә dәyәn zәrәrlәr bu sığorta ilә әhatә olunmur vә onlara görә sığorta ödәnişi
verilmir.
52.2.1. inventarizasiya yoxlamasının gedişindә aşkar olunan izahedilmәz itkilәr, çatışmazlıqlar vә
әskikgәlmәlәr;
52.2.2. Sığortalı, onun rәhbәri, yaxud hәr hansı işçisi ilә sövdәlәşmә nәticәsindә törәdilәn oğurluq;
52.2.3. әgәr sığorta müqavilәsinin başqa bölmәsi ilә partlayış riskinә görә sığorta tәminatı verilibsә, partlayış.
Maddә 53. Subasma
53.1. Sığorta tәminatı su borularından, kanalizasiya, istilik vә ya yanğın әleyhinә sprinkler sistemlәrdәn suyun qәfil
axması, hәmçinin onların qәfil vә zәrurәt olmadan işә düşmәsi nәticәsindә sığortalanmış әmlakın zәdәlәnmәsini vә
mәhv olmasını da әhatә edir.
53.2. Aşağıdakı sәbәblәrdәn yanğın әleyhinә sprinkler sistemin qәfil işә düşmәsi sığorta tәminatı ilә әhatә
olunmur vә onların nәticәsindә dәyәn zәrәr sığorta tәminatı ilә әhatә olunmur vә ona görә sığorta ödәnişi verilmir:
53.2.1.

yanğın nәticәsindә yaranan yüksәk temperatur;

53.2.2.

sığortalanmış binanın vә ya tikilinin tәmiri, yaxud yenidәn qurulması;

53.2.3. yanğın әleyhinә splinkler sistemin özünün quraşdırılması, sökülmәsi, tәmiri vә ya konstruksiyasının
dәyişdirilmәsi;
53.2.4. sığorta hadisәsi baş verәn ana qәdәr sığortalının bildiyi vә ya bilmәli olduğu inşaat qüsurları vә ya
sprinkler sistemin özünün qüsurları.
53.3. Aşağıdakı hallarda Sığortalıya sığorta ödәnişi verilmir:
53.3.1. sığortalınmış әmlaka bu Qaydaların 53.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulan hallardan başqa digәr
sәbәblәrdәn, mәsәlәn, yağış vә ya qar suyu, binanın tәmizlәnmәsi vә ya yuyulması, tәbiәtlә bağlı su
daşması, su basması vә ya qrunt sularının sәviyyәsinin qalxması nәticәsindә dәyәn zәrәr;
53.3.2. bu Qaydaların 53.1-ci maddәsindә göstәrilәn sistemlәrә su boruları ilә birlәşdirilmiş su kranları,
ventillәr, baklar, vannalar, radiatorlar, qızdırıcı qazanlar, boylerlәr kimi aparatların vә cihazların zәdәlәnmәsi
nәticәsindә dәyәn zәrәr;
53.3.3. bu Qaydaların 53.1-ci maddәsindә göstәrilәn sistemlәrin, aparatların vә cihazların tәbii köhnәlmәsi,
korroziyaya uğraması vә paslanmasının sәbәb olduğu zәrәr;
53.3.4.
itkilәr;

әldәn çıxmış fayda, gәlirin itirilmәsi, suyun, buxarın vә ya istinin itirilmәsi kimi bu vә ya digәr dolayı

53.3.5. zirzәmilәrdә vә ya digәr dәrin tikililәrdә yerlәşәn anbarlarda döşәmә sәviyyәsindәn 20 sm-dәn az
mәsafәdә saxlanılan mallara dәyәn zәrәr;
53.3.6. Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmәsinә qәdәr baş vermiş, lakin sığorta müddәtinin
başlamasından sonra aşkar edilmiş zәrәrlәr.
53.4. Sığortalı aşağıdakıları yerinә yetirmәyә borcludur:
53.4.1. sığortalanmış binalarda vә tikililәrdәkı su borularının, kanalizasiya, istilik vә yanğın әleyhinә
sisemlәrin normal istismarını, onlara vaxtında texniki xidmәt göstәrilmәsini vә onların tәmir edilmәsini tәmin
etmәk;
53.4.2. sığortalanmış binaların vә tikililәrin tәmir vә ya digәr mәqsәdlәr üçün 60 gündәn çox müddәtә
boşaldılması halında yuxarıda göstәrilәn sistemin söndürülmәsi vә vaxtında su vә buxardan tәmizlәnmәsi.
53.5. Sığortalı bu Qaydaların 53.4-cü bәndindә göstәrilәn öhdәliklәri yerinә yetirmәdikdә, Sığortaçı hәmin
öhdәliklәrin yerinә yetirilmәmәsinә görә zәrәrin artmasına sәbәb olduğu hәcmdә sığorta ödәnişinin hәyata
keçirilmәsindәn tam vә ya qismәn imtina edә bilәr.
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