
1 
 

 
 
 

«Razılaşdırılmışdır» 
 

Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin 
Dövlәt Sığorta Nәzarәti Xidmәtinin rәisi  
 
 
                                               N. Xәlilov 
                                                        
 
              

 «28» noyabr 2012-ci il 
 

 «Tәsdiq edirәm» 
 
«Atәşgah» Sığorta Şirkәti ASC-nin  
 İdarә heyәtinin sәdri 
 
 
 
                                 T.A. Sәfәrov 
 
 

           «19» sentyabr 2012-ci il 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daşınar vә ya daşınmaz әmlakın istimarı ilә bağlı mülki mәsuliyyәt sığortası 
 

QAYDALARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Atәşgah» Sığorta Şirkәti ASC 
2012 

 



2 
 

 
 

MÜNDӘRİCAT: 
 

ANLAYIŞLAR 

Maddә 1. Ümumi müddәalar 

Maddә 2. Sığorta sinfi 

Maddә 3. Sığortanın predmeti 

Maddә 4. Sığorta risklәri 

Maddә 5.  Sığorta risklәrindәn istisnalar vә (vә ya) sığorta tәminatinda mәhdudiyyәtlәr 

Maddә 6.      Sığorta hadisәsi 

Maddә 7.      Sığorta öhdәliyi 

Maddә 8.      Sığorta  mәblәği vә onun müәyyәn edilmә qaydası 

Maddә 9.      Sığorta haqqının ödәnilmәsi qaydası 

Maddә 10.    Sığorta müqavilәsinin bağlanması, ona әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi  vә xitam verilmәsi qaydası 

Maddә 11.    Azadolma mәblәği 

Maddә 12.    Tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri 

 
Maddә 13.     Sığorta hadisәsi baş verdikdә sığortalının vәzifәlәri 

Maddә 14.    Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası 

Maddә 15.    Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina әsasları 

Maddә 16.    Ikiqat sığorta 

Maddә 17.    Valyuta barәsindә qeyd-şәrt 

Maddә 18.    Mübahisәlәrin hәlli qaydası 

Maddә 19.     Sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında qәrarın qәbul 
edilmәsi müddәti 

Maddә 20.   Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә yetirilmәmәsinә görә 
tәrәflәrin mәsuliyyәti 

Maddә 21.    Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 
 

ANLAYIŞLAR: 

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, Sığorta müqavilәsinin  tәrәfi; 
 
Sığorta olunan - Sığorta müqavilәsi әsasında әmlak mәnafelәri sığortalanan şәxs; 
 
Faydalanan şәxs - Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq sığorta ödәnişini almaq hüququ olan şәxs; Sığorta müqavilәsindә 
Faydalanan şәxs qismindә başqa şәxs nәzәrdә tutulmamışdırsa, Sığortalı vә (vә ya) Sığorta olunan Faydalanan şәxs 
sayılır. 
 
Sığorta hadisәsi – qanunvericiliyә vә ya Sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin Sığortalıya, Sığorta olunana vә ya 
digәr faydalanan şәxslәrә ödәnilmәsi üçün әsas olan, Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn 
hadisә vә ya yaranan hal; 

Sığortanın müddәti – sığorta risklәrinin sığortalandığı müddәt; 

Sığorta tarifi – sığorta haqqının sığorta mәblәğindәn faizlә dәrәcәsi; 

Sığorta haqqı – risklәrin qәbul edilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә sığorta qanunvericiliyinә uyğun olaraq, Sığorta 
müqavilәsindә nәzәrdә tutulan qaydada Sığortalının Sığortaçıya ödәmәli olduğu pul mәblәği;  

Azadolma mәblәği - sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan itkilәrin vә ya dәyәn zәrәrin sığorta tәminatı ilә әhatә olunmayan 
vә Sığortalının üzәrindә qalan hissәsi;  
 
Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә 
kompensasiyası; 

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 obyektinin sığortalanmış hesab olunduğu müәyyәn әrazi (yer); 

Assistans şirkәti –  sığorta sahәsindә yardımçı fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs 
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Maddә 1. ÜMUMİ MÜDDӘALAR 

1.1. Bu Qaydalar Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә, «Sığorta fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikası 
Qanununa vә digәr qanunvercilik aktlarına uyğun оlаrаq işlәnib hazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qaydalar әsasında bundan sonra mәtn üzrә «Sığortaçı» adlanacaq tәşkilat bundan sonra mәtn üzrә «Sığortalı» 
adlanacaq istәnilәn tәşkilati-hüquqi formada olan hüquqi şәxslәrlә, qanunla müәyyәn edilmiş qaydada fәrdi sahibkar kimi 
qeydiyyatdan keçmiş fәaliyyәt qabiliyyәtli fiziki şәxslәrlә, sahibkarlarla, kirayәçilәrlә vә qanuni әsasda әmlakı istifadә edәn 
digәr şәxslәrlә әmlakın istismarı zamanı üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına, vә/vә ya әmlakına zәrәr dәymәsi 
nәticәsindә yaranan öhdәliklәrә görә mülki mәsuliyyәtin könüllü sığortası müqavilәsini (bundan sonra mәtn üzrә «sığorta 
müqavilәsi») bağlayır.  

1.3. Sığorta müqavilәsinә görә hәm Sığortalının özünün mülki mәsuliyyәti, hәm dә üzәrinә belә bir mәsuliyyәt qoyula bilәn, 
Sığorta müqavilәsindә adı çәkilәn digәr şәxsin (bundan sonra mәtn üzrә «Sığorta olunan») mülki mәsuliyyәti üzrә risk 
sığortalana bilәr. Lakin, zәrәr vurmağa görә mәsuliyyәt riskinin sığorta müqavilәsi üzrә Sığortalıdan başqa şәxsin 
mәsuliyyәti sığortalanırsa, Sığortalı, әgәr sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmayıbsa, sığorta hadisәsi baş 
verәnә qәdәr istәnilәn vaxt bu şәxsi Sığortaçıya yazılı bildirmәklә başqası ilә әvәz etmәk hüququna malikdir. 

1.4. Zәrәr vurmağa görә mәsuliyyәt riskinin sığorta müqavilәsi, hәtta müqavilә zәrәr vurmağa görә mәsuliyyәt daşıyan 
Sığortalının vә ya digәr Sığorta olunanin xeyrinә bağlansa da, yaxud müqavilәdә onun kimin xeyrinә bağlanması 
göstәrilmәsә dә, zәrәrә mәruz qala bilәn şәxsin xeyrinә bağlanmış hesab olunur. Zәrәr vurmağa görә mәsuliyyәt riski 
Sığorta olunan sığorta müqavilәsindә göstәrilmәlidir, belә olmadıqda, Sığortalının öz mәsuliyyәt riski sığortalanmış hesab 
olunur. 
 
Maddә 2. SIĞORTA SİNFİ 
 
Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu sığorta obyektinә görә әmlak sığortasına aid olan ümumi mülki 
mәsuliyyәtin sığortası sinifinә aiddir. 

Maddә 3. SIĞORTANIN PREDMETİ 

Bu Qaydalara әsasәn sığortanın predmeti әmlakın (daşınar vә ya daşınmaz әmlak) istismarı ilә bağlı üçüncü şәxslәr 
qarşısında mülki mәsuliyәtdir. 

Maddә 4. SIĞORTA RİSKLӘRİ 

4.1. Bu Qaydalara әsasәn Sığortaçı Sığortalıya aşağıdakı sığorta risklәrindәn tәminat verir: 
4.1.1. elektrik vә ya qaz cihazlarından istifadә nәticәsindә yaranan yanğın, yaxud belә yanğının qarşısının alınması 

üçün görülәn tәdbirlәrin nәticәlәri; 
4.1.2. qaz partlayışı; 
4.1.3. elektrik naqillәrindә baş verәn qısa qapanma; 
4.1.4. su, istilik vә kanalizasiya xәtlәrindә baş verәn qәza nәticәsindә subasma; 
4.1.5. hәr hansı predmetin vә ya onun hissәlәrinin düşmәsi, atılması, dәymәsi, dağılması, axıdılması vә digәr bu kimi 

formalarda tәsiri.  

4.2. Bu qaydaların 4.1. bәndindә nәzәrdә tutulanlardan әlavә digәr risklәr tәrәflәr arasında razılaşmaya әsasәn müqavilәyә 
daxil edilә bilәr.  

Maddә 5.  SIĞORTA RİSKLӘRİNDӘN İSTİSNALAR VӘ (VӘ YA) SIĞORTA TӘMİNATINDA MӘHDUDİYYӘTLӘR 

5.1. Sığorta tәminatı aşağıdakılarla bağlı mәsüliyyәti әhatә etmir: 

5.1.1.Daimi, mütәmadi vә ya uzunmuddәtli termik tәsirin, yaxud qazın, buxarın, şüanın, mayenin, nәmişliyin tәsiri, 
hәmçinin istәnilәn, o cümlәdәn qeyri-atmosfer çöküntülәrinin (qurum, his, tüstü, toz vә s.) tәsiri; 

5.1.2.Sığortalının vә ya Sığorta olunanın peşәkar fәaliyyәti; 

5.1.3.Müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, Sığortalının vә ya Sığorta olunanın icarәyә (kirayәyә, lizinqә), 
girova vә ya mәsul saxlamağa götürdüyü predmetlәrin zәdәlәnmәsi, mәhv olması vә ya korlanması ilә bağlı zәrәrin 
әvәzinin ödәnilmәsi barәdә tәlәblәr; 

5.1.4. Müqavilә әsasında vә ya Sığortalının vә ya Sığorta olunanın razılığı ilә bәyan edilәn zәrәrin әvәzinin 
ödәnilmәsi, hәmçinin öhdәliklәrin natura ilә yerinә yetirilmәsinin әvәzinә edilәn ödәnişlәr vә ya müqavilә üzrә cәrimә 
sanksiyaları  kimi edilәn ödәnişlәr; 

5.1.5. Qarantiya vә analoji öhdәliklәr vә ya qarantiya müqavilәsi üzrә tәlәblәr; 

5.1.6. Azәrbaycan Respublikasının qüvvәdә olan qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hәcmdәn vә mәblәğdәn 
yuxarı olan zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi barәdә tәlәblәr; 

5.1.7. Mәnәvi ziyanın kompensasiyası üzrә iddialar; 
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5.1.8.  Şәrәfin, lәyaqәtin vә işgüzar nüfuzun müdafiәsi üzrә iddialar. 

5.2.    Baş verәn hadisә aşağıdakı hallarda sığorta hadisәsi hesab edilmir: 

5.2.1. Üçüncü şәxsin tәlәbi (mәhkәmәnin qüvvәyә minmiş qәrarı) Sığortalının vә ya Sığorta olunanın, onların 
әmәkdaşlarının, sığortalanmış ünvanda olan şәxslәrin, hәmçinin  Sığortalının vә ya Sığorta olunanın razılığı ilә onlara mәxsus 
binalarda alkoqollu, narkotik sәrxoş vәziyyәtdә işlәyәn şәxslәrin fәaliyyәtinin nәticәsi olarsa; 

5.2.2. Üçüncü şәxsin tәlәbinin (mәhkәmәnin qüvvәyә minmiş qәrarının) predmeti hәmin üçüncü şәxsin qәsdәn etdiyi 
hәrәkәtin nәticәsindә yaranan zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi olduqda; 

5.2.3. Üçüncü şәxsin tәlәbinin (mәhkәmәnin qüvvәyә minmiş qәrarının) predmeti Sığortalının vә ya Sığorta olunanın, 
onların işçilәrinin, sığortalanmış ünvanda olan şәxslәrin, hәmçinin Sığortalının vә ya Sığorta olunanın razılığı ilә onlara mәxsus 
binalarda işlәyәn şәxslәrin kobud ehtiyatsızlığı üzündәn üçüncü şәxslәrin әmlakına dәyәn zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsidirsә. 

5.2.4. Üçüncü şәxsin tәlәbinin (mәhkәmәnin qüvvәyә minmiş qәrarının) predmeti mәnәvi zәrәrin әvәzinin 
ödәnilmәsidirsә; 

5.2.5. Üçüncü şәxsin tәlәbinin (mәhkәmәnin qüvvәyә minmiş qәrarının) predmeti hәmin şәxsin aşağıdakı әmlakına 
dәyәn zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi ilә bağlı olarsa: әntiq vә nadir әşyalar, qiymәtli metallardan, qiymәtli, yarımqiymәtli daşlardan 
hazırlanmış mәmulatlar, dini ayinlәrin predmetlәri, kolleksiyalar, incәsәnәt әsәrlәri, pul nişanları, qiymәtli kağızlar, sәnәdlәr vә 
fotoşәkillәr. 

Maddә 6.  SIĞORTA HADİSӘSİ 

6.1. Sığorta hadisәsi Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş, mülki 
qanunvericiliyin normalarına uyğun olaraq üçüncü şәxslәrin onlara dәymiş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi üzrә Sığortalıya vә 
ya Sığorta olunmuş şәxsә qarşı tәlәb irәli sürmәsi üçün әsas olan haldır. 

6.2. Bu Qaydalar üzrә әmlakın istismar edilmәsi, o cümlәdәn onun әrazisindә inşaat, tәmir, yenidәnqurma vә ya digәr 
işlәrin aparılması nәticәsindә Maddә 4-dә qeyd edilәn hallarda zәrәrçәkәn üçüncü şәxslәrin sağlamlığına vә (vә ya) 
әmlakına dәyәn zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi üzrә mülki mәsuliyyәtin yaranması faktı sığorta hadisәsi hesab olunur. 

6.3. Әgәr zәrәr dәymәsi faktı mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarı ilә vә ya Sığortaçının yazılı razılığı әsasında 
üçüncü şәxsin sağlamlığına vә ya әmlakına dәyәn zәrәri Sığorta olunanın ödәmәsi barәdә maddi iddianın Sığortalı, yaxud 
Sığorta olunan tәrәfindәn qәbul olunması ilә tәsdiqlәnәrsә, baş vermiş hadisә sığorta hadisәsi sayılır. 

Maddә 7.  SIĞORTA ÖHDӘLİYİ 

7.1. Әgәr Sığotalının vә ya Sığorta olunanın sığorta olunmuş fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan sığorta hadisәsi aşağıdakılarla 
nәticәlәnәrsә, Sığortaçının öhdәliyi yaranır: 

7.1.1. zәrәrçәkәnin ölümü, әmәk qabiliyyәtini itirmәsi, şikәst olması (fiziki zәrәr); 

7.1.2. üçüncü şәxsә mәxsus әmlakın mәhv olması vә ya zәdәlәnmәsi (maddi zәrәr). 

7.2. Әgәr sığorta müqavilәsindә razılaşdırılmışdırsa, Sığortaçı şәraitin ilkin araşdırılması vә Sığortalının vә ya Sığorta 
olunanın tәqsirlilik dәrәcәsinin aydınlaşdırılması üzrә әsaslandırılmış xәrclәri, hәmçinin zәrәrin sәbәbi olması ehtimal 
edilәn hadisә ilә әlaqәdar mәhkәmә orqanlarında işin aparılması üzrә çәkilәn xәrclәri Sığortalıya ödәyir. 

7.3. Sığortaçı hәmçinin sığorta hadisәsi nәticәsindә zәrәrә mәruz qalan şәxsin hәyatının vә ya әmlakının xilas edilmәsi, 
sığorta hadisәsi nәticәsindә dәyәn zәrәrin hәcminin azaldılması mәqsәdilә Sığortalının vә ya Sığorta olunanın lazımi vә 
mәqsәdәuyğun xәrclәrinin әvәzini ödәyir. 

7.4. Bu sığorta  müstәsna olaraq, Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta hadisәlәrinә 
şamil olunur. 

7.5. Bu sığorta  istәnilәn halda aşadğıdakıları әhatә etmir: 

7.5.1. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn müәyyәn edilәn sığorta әrazisindәn kәnarda dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi barәdә 
tәlәb; 

7.5.2. Sığortalı vә Sığorta olunan da daxil olmaqla, qәsdәn zәrәr vurmuş istәnilәn şәxsin tәlәbi vә ya iddiası. Bu 
zaman qәsdәn vurulmuş zәrәrә itkinin baş vermәsinin mümkünlüyünün kifayәt qәdәr böyük ehtimalla gözlәnilmәsi 
vә belә hәrәkәtә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin bilәrәkdәn ona yol vermәsi ilә müşayәt olunan hәrәkәt vә ya 
hәrәkәtsizlik aid edilir; 

7.5.3. eyni müqavilә üzrә biri-birinә qarşı mәsuliyyәtlәri sığortalanmış Sığortalı vә ya Sığorta olunan tәrәfindәn irәli 
sürülәn tәlәb; 

7.5.4. hәrbi әmәliyyat, üsyan, qiyam, xalq iğtişaşları, silahlı qruplaşmaların vә terrorçuların fәaliyyәti nәticәsindә 
dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi ilә bağlı istәnilәn tәlәb; 

7.5.5. riskin dәrәcәsini әhәmiyyәtli dәrәcәdә artıran, Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalıya ümumqәbuledilmiş qaydalara 



6 
 

görә aradan qaldırılması tapşırılan halların Sığortaçı ilә razılaşdırılmış müddәt әrzindә Sığortalının aradan 
qaldırmaması nәticәsindә dәyәn zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi barәdә tәlәb; 

7.5.6. radioaktiv çirklәnmәdәn, şüalanmadan vә nüvә yanacağının istifadәsi ilә bağlı olan fәaliyyәtin digәr 
nәticәlәrindәn baş verәn hallar; 

7.5.7. qurğu vә avadanlığın köhnәlmәsinin birbaşa nәticәsindә baş verәn hallar;  

7.5.8. Sığortalı tәrәfindәn qanunların, qәrarların, müәssisә vә istehsalat qaydalarının, normalarının vә normativ 
sәnәdlәrin tәlәblәrinin qәsdәn pozulması nәticәsindә baş verәn hallar. 

Maddә 8. SIĞORTA  MӘBLӘĞİ VӘ ONUN MÜӘYYӘN EDİLMӘ QAYDASI 

8.1. Sığorta mәblәği (öhdәliyin hәddi) Sığorta müqavilәsindә razılaşdırılan elә pul mәblәğidir ki, onun әsasında sığorta 
haqqının vә  sığorta ödәnişinin hәcmi müәyyәn edilir. 

8.2. Sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş hәdd, әgәr müqavilәdә mәsuliyyәtin hәdlәri aşağıdakı kimi razılaşdırılmayıbsa, hәm 
fiziki, hәm dә maddi zәrәr üçün vahid mәblәğdә müәyyәn edilmiş hesab olunur: 

 8.2.1. mәhkәmә xәrclәrinin kompensasiyası da daxil olmaqla, sığortaya qәbul edilmiş hәr bir risk üzrә (bu 
Qaydaların 7.2-ci bәndi); 

8.2.2. bir sığorta hadisәsi üzrә; 

8.2.3. bir sığorta hadisәsi nәticәsindә zәrәr çәkәn bir şәxsә verilәn ödәniş üzrә. 

8.3. Hәr illik sığorta müddәtindә baş vermiş bütün sığorta hadisәlәri üzrә verilәn sığorta ödәnişinin ümumi mәblәği 
öhdәliyin müәyyәn edilmiş illik ümumi mәblәğini aşa bilmәz. 

Maddә 9.  SIĞORTA HAQQININ ÖDӘNİLMӘSİ QAYDASI 

9.1. Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta haqqı Sığortaçı tәrәfindәn tarif dәrәcәlәrinә әsasәn hesablanır. 

9.2. Sığorta haqqı birdәfәlik ödәnilir, lakin Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn tәrәflәr sığorta haqqının müәyyәn müddәt 
әrzindә ödәnilmәsi barәdә razılığa gәlә bilәrlәr. Bu zaman sığorta müqavilәsindә tәrәflәr ödәmә müddәtlәrinin konkret 
qaydasını, hәmçinin ödәmә müddәtlәri vә sığorta haqqının ayrı-ayrı hissәlәrinin miqdarı üzrә mәhdudiyyәtlәri vә tәlәblәri, 
müddәtli ödәmәlәrlә bağlı tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn edirlәr. 
 
9.3. Sığorta haqqı vә ya onun hissәsi vaxtında ödәnilmәdikdә Sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu Qaydaların 9.4-cü 
bәndinin tәlәbini nәzәrә alaraq yazılı surәtdә 15 (on beş) günәdәk müddәt müәyyәn edә bilәr. 
 
9.4. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi Sığorta müqavilәsi bağlandığı gündәn bir aydan gec 
olmayaraq ödәnilmәlidir. 

9.5. Sığorta haqqının ödәnilmә günü sığorta haqqının Sığortaçının hesabına daxil olduğu gün vә ya sığorta haqqının nağd 
pulla ödәnildiyi gün hesab olunur. 
 

Maddә 10.  SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNİN BAĞLANMASI, ONA ӘLAVӘLӘR VӘ DӘYİŞİKLİKLӘR EDİLMӘSİ  VӘ XİTAM 
VERİLMӘSİ QAYDASI 

10.1. Sığorta müqavilәsi Sığortalının yazılı әrizәsi әsasında bağlanır. 

Әrizәdә sığorta olunan obyekt haqqında bütün lazımi mәlumatlar göstәrilmәlidir. Әrizә Sığorta müqavilәsi bağlandıqdan 
sonra onun tәrkib hissәsi sayılır. 

Sığorta müqavilәsinә daxil olan digәr şәrtlәr, qeyd-şәrtlәr vә xüsusi şәrtlәr Sığortaçının mәsuliyyәtinin vә sığorta 
tәminatının bu Qaydalarda müәyyәn edilmiş hәcmini genişlәndirmәmәlidir (artırmamalıdır). 

10.2. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn, Sığortalı Sığortaçıya ona mәlum olan, sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalının 
dәrәcәsini müәyyәn etmәk üçün әhәmiyyәtli olan bütün hallar barәdә mәlumat vermәlidir.  

Sığortalının bu öhdәliyi yerinә yetirmәmәsi Sığortaçını sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi öhdәliyindәn azad edir. 

Müqavilә bağlanarkәn Sığortalı Sığortaçının sığorta riskini qiymәtlәndirmәk üçün verdiyi bütün suallarına cavab vermәlidir. 

10.3. Sığorta müqavilәsi yazılı şәkildә aşağıdakı kimi bağlanır:  

10.3.1. tәrәflәrin müәyyәn bir sәnәdi - sığorta müqavilәsini tәrtib etmәsi vә qarşılıqlı imzalaması yolu ilә;  

10.3.2. Sığortalının Sığortaçının müvafiq sığorta qaydaları ilә razılaşmasını tәsdiq etmәsi şәrtilә ona, hәmin 
qaydalarda nәzәrdә tutulan sığorta tәminatından istisnaların vә (vә ya) belә tәminata әlavәlәrin dә әks olunduğu 
sığorta şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә; 
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Sığorta müqavilәsi onun qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә itәrsә, Sığortalıya onun yazılı әrizәsi әsasında dublikat verilir vә 
bundan sonra itmiş Sığorta müqavilәsi etibarsız sayılır vә hәmin müqavilә üzrә sığorta ödәnişi verilmir.  
 
10.4. Sığorta müqavilәdә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ilk hissәsinin vә ya tam 
ödәnilmәsindәn sonra qüvvәyә minir. 
 
10.5. Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta tәminatının müddәti sığorta haqqının ilk hissәsinin 
vә ya tam ödәnilmәsi günü saat iyirmi dörddәn başlanır vә sığorta qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna 
olmaqla, Sığorta müqavilәsinә әsasәn hәmin müqavilәnin qüvvәdә olduğu sonuncu gün saat iyirmi dörddә başa çatır. 
 
10.6. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki tәrәfdәn imzalanmalıdır.  
 
10.7. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir: 
 

10.7.1. sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda; 
10.7.2. aşağıdakı hallar istisna olmaqla, Sığortalı fiziki şәxs öldükdә vә ya Sığortalı hüquqi şәxs lәğv olunduqda: 

10.7.2.1.әmlak sığortası müqavilәsini bağlamış Sığortalı sığorta müqavilәsi bağlayarkәn sığortalanmış әmlakı 
qәbul edәcәk hәr hansı şәxsi tәyin etmiş olduğu, habelә sığorta hadisәsi baş verәnәdәk Sığortaçının razılığı 
ilә onu dәyişdirmiş olduğu hallarda Sığortalı fiziki şәxs vәfat edәrsә, onun hәmin müqavilә üzrә hüquq vә 
vәzifәlәri mülki qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş vәrәsәlik qaydasında sığortalanmış әmlakı qәbul edәn 
şәxsә keçir; 
10.7.2.2. qanunvericilikdә vә ya Sığorta müqavilәsindә başqa şәrtlәr müәyyәn edilmәmişdirsә, Sığortalının 
hüquq vә vәzifәlәri sığorta predmeti olan miras әmlakın yeni mülkiyyәtçisinә, sahibinә vә ya istifadәçisinә hәm 
onun özünün, hәm dә Sığortaçının müqavilәdә rәsmilәşdirilәn razılığı ilә keçir; 
10.7.2.3. Sığortalı olan hüquqi şәxs Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu dövrdә yenidәn tәşkil edildikdә, 
onun hәmin Sığorta müqavilәsi üzrә hüquq vә vәzifәlәri qanunvericiliyә uyğun olaraq müvafiq hüquq varisinә 
keçir; 

10.7.3.  sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta hadisәsi 
olmayan hallara görә başa çatdıqda; 
10.7.4.  Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә; 
10.7.5.  sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda; 
10.7.6. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada ödәmәdikdә;  
10.7.7. Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda. 

10.8.   Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu dövrdә Sığortalı mәhkәmәnin qәrarı ilә fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan hesab 
edilmişdirsә, yaxud onun fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmәnin qәrarı ilә mәhdudlaşdırılmışdırsa, mülki mәsuliyyәt sığortası üzrә 
müqavilә mәhkәmәnin müvafiq qәrarının qüvvәyә mindiyi andan xitam verilmiş hesab edilir, digәr hallarda isә belә 
Sığortalının hüquq vә vәzifәlәrini onun qәyyumu vә ya himayәçisi hәyata keçirir.  

10.9. Aşağıdakı müddәalar nәzәrә alınmaqla sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilә bilәr: 

10.9.1. Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda, habelә tәrәflәrin razılaşmasına әsasәn müqavilәyә 
sığortalının vә ya sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verilә bilәr. Bu barәdә tәrәflәr bir-birini, qanunla 
müәyyәn edilәn hallar istisna olmaqla, azı 30 gün әvvәl yazılı şәkildә xәbәrdar etmәlidirlәr. 

10.9.1.1. Sığorta müqavilәsinә sığortalının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә, sığortaçı çәkilmiş xәrclәr 
çıxılmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqlarını ona qaytarır, bu halda müqavilәnin 
qüvvәdә olduğu müddәt üçün sığorta haqqı 9.6-cı maddәsindә göstәrilәn qaydada yenidәn hesablanır; әgәr 
bu tәlәb sığortaçının sığorta qaydalarını pozması ilә bağlıdırsa o, sığorta haqlarını sığortalıya bütünlüklә 
qaytarır. 

10.9.1.2. Sığorta müqavilәsinә sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә o, sığortalının sığorta 
haqlarını bütünlüklә qaytarır; әgәr bu tәlәb sığortalının sığorta qaydalarını yerinә yetirmәmәsi ilә bağlıdırsa, 
sığortaçı çәkilmiş xәrclәr çıxılmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqlarını qaytarır. İnzibati 
xәrclәr müqavilә üzrә daxil olan sığorta haqqının 25%-ni tәşkil edir.  
 
10.9.1.3. 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. 

10.10. Bu maddәnin 10.10.1.1-ci vә 10.10.1.2-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallarda sığorta haqqının qaytarılması bu 
Qaydaların 9.6-cı bәndinә uyğun olaraq hәyata keçirilir. 

10.11. Sığorta müqavilәsinә sığortalının ölümü ilә әlaqәdar xitam verildikdә, Sığortaçı ödәnilmiş sığorta haqlarının sığorta 
müqavilәsinin qalan müddәtinә müvafiq hissәsini ölmüş Sığortalının qanuni vәrәsәsinә qaytarır.  

10.11. Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә әqdlәrin etibarsız hesab edilmәsinin ümumi әsasları ilә yanaşı, 
Sığorta müqavilәsi aşağıdakı hallarda bağlandığı andan etibarsız sayılır:  

10.12.1. әgәr Sığorta müqavilәsi sığorta hadisәsi baş verdikdәn sonra bağlanarsa;  

10.12.2. әgәr Sığorta müqavilәsi Sığortaçı adından müqavilә bağlamaq hüququ olmayan şәxslә bağlanmışdırsa. 
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Maddә 11. AZADOLMA MӘBLӘĞİ 

11.1. Sığorta müqavilәsi ilә zәrәrlәrin ödәnilmәsindә Sığortalının öz payı – Sığortaçının azad olduğu hissә (azadolma) 
müәyyәn edilә bilәr. Bu halda sığorta ödәnişi azadolma mәblәğindәn yuxarı hәddә hәyata keçirilir (şәrtsiz azadolma). 
Azadolma mәblәğini aşmayan zәrәrlәrin әvәzi  ödәnilmir. 

11.2. Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, Sığorta müqavilәsi mәsuliyyәt hәddinin 1%-i hәddindә 
azadolma mәblәği ilә bağlanmış hesab edilir.  

11.3. Azadolma hәr bir sığorta hadisәsi üzrә müәyyәn edilir. Әgәr bir neçә sığorta hadisәsi baş verәrsә, azadolma onların 
hәr biri üzrә hesablanır. 

Maddә 12. TӘRӘFLӘRİN HÜQUQ VӘ VӘZİFӘLӘRİ 

12.1. Sığortalının vәzifәlәri: 

12.1.1. Sığorta haqqını vaxtında ödәmәk; 

12.1.2. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn özünә mәlum olan, sığorta riskinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әhәmiyyәt kәsb 
edәn hallar, hәmçinin mövcüd sığorta predmetinә münasibәtdә bağlanmış vә bağlanan bütün sığorta müqavilәlәri 
barәdә Sığortaçını mәlumatlandırmaq; 

12.2. Sığortaçının vәzifәlәri: 

12.2.1.Sığortalı tәrәfindәn sığorta hadisәsinin baş vermәsi riskini vә sığorta predmetinә dәyә bilәn mümkün 
zәrәrlәrin hәcmini azaldan tәdbirlәr hәyata keçirildikdә vә ya sığorta predmetinin hәqiqi dәyәri artdığı halda, 
Sığortalının әrizәsi әsasında bu hallar nәzәrә alınmaqla Sığorta müqavilәsini yenidәn bağlamaq; 

12.2.2. sığorta hadisәsi baş verdikdә, sığorta predmetinә dәyәn zәzәrin aradan qaldırılması vә ya azaldılması üçün 
Sığortalının çәkdiyi xәrclәrin әvәzini ödәmәk; 

12.2.3. Sığortalı vә onun әmlak vәziyyәti barәdә mәlumatı yaymamaq. 

12.2.4. sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә mәlumat aldıqda: 

12.2.4.1. sığorta hadisәsinin baş verdiyi yerә baxış keçirmәk, sığorta aktı tәrtib etmәk vә Sığortalının tәqdim 
etdiyi sәnәdlәr әsasında zәrәrin hәcmini müәyyәn etmәk; 

12.2.4.2. sığorta ödәnişi mәblәğinin hesablanmasını hәyata keçirmәk; 

12.2.4.3. Bu Qaydalarda müәyyәn edilmiş müddәtdә, sığorta aktı vә zәrәrin hәcminin hesablanması әsasında 
sığorta ödәnişini hәyata keçirmәk. 

12.3. Sığortalı bu Qaydaların 12.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş vәzifәlәrini yerinә yetirmәdikdә, Sığortaçı bu sәbәbdәn 
zәrәrin baş vermәsi vә ya hәcminin artması ilә nәticәlәnәn ölçüdә sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina etmәk hüququna 
malikdir. 
 
 
 
Maddә 13.  SIĞORTA HADİSӘSİ BAŞ VERDİKDӘ SIĞORTALININ VӘZİFӘLӘRİ 

13.1. Sığortalı sığorta hadisәsi baş verәrkәn aşağıdakıları yerinә yetirmәlidir: 

13.1.1. sığorta hadisәsinin sәbәblәrini, gedişini vә nәticәlәrini aydınlaşdırmaq üçün bütün lazımi tәdbirlәri görmәk; 
 
13.1.2. 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 (faktların obyektiv şәkildә qeyd olunmasına imkan 
verәn malik olduğu vasitәlәrlә Sığortaçıya vә sәlahiyyәtli dövlәt orqanına dәrhal mәlumat vermәk); 

13.1.3. sığorta hadisәsi ilә bağlı ona qarşı irәli sürülmüş bütün tәlәblәr barәdә Sığortaçıya dәrhal mәlumat vermәk; 

13.1.4. itkilәrin azaldılması vә tәhlükәyә mәruz qalan şәxsin hәyatının xilas edilmәsi üçün bütün mümkün vә 
mәqsәdәuyğun tәdbirlәri hәyata keçirmәk; 

13.1.5. Sığortalı öz imkanları daxilindә, zәdәlәnmiş әmlaka baxış keçirilmәsindә vә dәymiş zәrәrin hәcminin 
müәyyәnlәşdirilmәsindә Sığortaçının iştirakını tәmin etmәlidir; 

13.1.6. sığorta hadisәsinin sәbәblәri, gedişi vә nәticәlәri, dәymiş zәrәrin xarakteri vә hәcmi barәdә nәticә çıxarmağa 
imkan verәn, әlindә olan bütün informasiyanı vә sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәk; 
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13.1.7. sığortaçının razılığı olmadan zәrәrin әvәzini ödәmәmәk, sığorta hadisәsi ilә bağlı ona qarşı irәli sürülmüş 
tәlәblәri nә tam, nә dә qismәn qәbul etmәmәk, hәmçinin belә tәlәblәrin tәnzimlәnmәsi üzrә hәr hansı birbaşa vә ya 
dolayı öhdәliklәri öz üzәrinә götürmәmәk; 
 
13.1.8.   Sığortalı müqavilәnin şәrtlәrinә әsasәn hәr hansı pretenziyanm yaranmasına sәbәb ola bilәn hadisә 
haqqında mümkün olan әn qısa zamanda yazılı şәkildә mәlumat vermәli vә Sığortaçının tәlәb etdiyi bütün 
әlavә mәlumatı Sığortaçıya tәqdim etmәlidir. Hәr hansı pretenziya, iddia, mәhkәmә çağırışı vә ya 
mәhkәmә prosesi vә bunlara aid olan bütün sәnәdlәr alınan kimi Sığortaçıya verilmәlidir. 
 
13.1.9. Sığortalı sığortaçının ilkin razılığı olmadan onun mәsuliyyәtinin tanınmasına yönәlmiş hәr hansı bir 
hәrәkәt etmәyә, saziş imzalamağa vә ya vәd vermәyә haqlı deyildir.Sığortaçı Sığortalı adından hәr hansı 
pretenziyanın müdafiә olunması vә hәll edilmәsi, yaxud Sığortalı adından ziyanın ödәnilmәsi vә onun 
xeyrinә mәhkәmәyә iddianı qәbul etmәk vә tәmin etmәk hüququna malikdir.Sığortalı Sığortaçının ehtiyac 
duyduğu bütün mәlumatı ona tәqdim etmәlidir. 
 
13.1.10. Sığortalı baş verәn hadisә barәsindә sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarina mәlumat vermәyә vә 
qanunvericiliklә ona aid edilmiş bütün öhdәliklәri yerinә yetirmәyә borcludur. 

Maddә 14. SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN HӘYATA KEÇİRİLMӘSİ QAYDASI 

14.1. Sığorta ödәnişi Azәrbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilә zәrәrin әvәzinin ödәilmәsi üçün nәzәrdә 
tutulmuş hәcmdә hesablanır. 

14.2. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi, zәrәrçәkәnin sığorta ödәnişi almaq hüququnun vә Sığortalının onu ödәmәk 
vәzifәsinin olması, sığorta hadisәsi ilә dәyәn zәrәr, hәmçinin zәrәrin hәcmi arasında sәbәb әlaqәsinin mövcudluğu barәdә 
mübahisә yaranmadıqda, irәli sürülmüş tәlәb tәmin edilir vә sığorta ödәnişi mәhkәmәdәnkәnar qaydada hәyata keçirilir. 

14.3. Bu halda zәrәrin hәcmini vә sığorta ödәnişi mәblәğini, zәrәrin vurulması faktı vә nәticәlәri haqqında sәlahiyyәtli 
orqanın (tibb müәssisәsinin, hәkim-әmәk ekspert komissiyasının, sosial tәminat orqanlarının vә s.) sәnәdlәri әsasında, 
hәmçinin çәkilәn xәrclәri tәsdiq edәn arayışlar, hesablar vә digәr sәnәdlәr nәzәrә alınmaqla Sığortaçı müәyyәn edir. 
Sığorta ödәnişi mәblәğinin müәyyәn olunması üçün zәruri hallarda Sığortalı da dәvәt oluna bilәr. 

Yuxarıda sadalanan sәnәdlәr әsasında Sığortaçı, Sığortalı vә zәrәrçәkәn tәrәfindәn imzalanan ödәniş haqqında razılaşma 
tәrtib olunur. 

Sığortaçı bu Qaydalarda göstәrilmiş sığorta hadisәsi nәticәsindә dәyәn faktiki zәrәrin müәyyәn edilmәsi üçün müstәqil 
ekspertlәri cәlb etmәk hüququna malikdir. 

14.4. Bu Qaydaların 14.2-ci bәndindә sadalanmış hallar barәdә mübahisә yaranarsa, sığorta ödәnişi mәhkәmәnin qanuni 
qüvvәyә minmiş qәrarı әsasında hәyata keçirilir. 

14.5. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün Sığortalı aşağıdakı sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәlidir: 

14.5.1. Sığorta hadisәsi haqqında yazılı әrizә; 

14.5.2. üçüncü şәxsә zәrәr dәymәsinә sәbәb olmuş sığorta hadisәsinin sәbәblәrini vә mümkün nәticlәrini әhatә 
edәn ekspert komissiyası tәrәfindәn tәrtib olunmuş akt; 

14.5.3. baş vermiş hadisә ilә bağlı Sığortalıya qarşı irәli sürülmüş iddialar; 

14.5.4. Sığorta müqavilәsi üzrә Sığortaçının mәsuliyyәt hәcmi dә daxil olmaqla, sığorta hadisәsinin baş vermәsi ilә 
әlaqәdar sığorta ödәnişinә düşәn mәblәği әks etdirәn mәhkәmә qәrarı; 

14.5.5. Sığorta müqavilәsi; 

14.5.6. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün lazım olan 
digәr sәnәdlәr.  

Sığortalının sığorta hadisәsi ilә bağlı Sığortaçı ilә razılaşdırılmış әlavә xәrclәrinin (mәhkәmә xәrclәrinin)  әvәzinin 
ödәnimәsi halları istisna olmaqla, Sığortaçı  sığorta ödәnişini bu Qaydalardakı mәnada zәrәr çәkmiş üçüncü şәxsә verir. 

14.6. Sığorta ödәnişinin mәblәğinә aşağıdakılar daxildir: 

14.6.1. Fiziki şәxsin sağlamlığına zәrәr dәydikdә vә ya o öldükdә: 

14.6.1.1. әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsinә vә ya şikәstlik, yaxud sәhhәtinә dәyәn digәr zәrәr  nәticәsindә  
azalmasına görә zәrәrçәkәnin itirdiyi qazanc; 

14.6.1.2. sәhhәtin bәrpası üçün lazım olan әlavә xәrclәr (güclәndirilmiş qidalanma, sanatoriya-kurort 
müalicәsi, kәnar qulluq, protezlәşdirmә, nәqliyyat xәrclәri, ödәnişli tibbi xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr vә s.) 

14.6.1.3. qazancın elә bir hissәsi ki, zәrәrçәkәnin ölümü nәticәsindә onun himayәsindә olan vә ya ondan 
tәminat almaq hüququna malik olan әmәk qabiliyyәtsiz şәxslәrin ondan mәhrum olmuşlar; 
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14.6.1.4. şәraitin ilkin araşdırılması vә Sığortalının vә ya Sığorta olunanın tәqsirinin dәrәcәsinin 
müәyyәnlәşdirilmәsi üzrә çәkilәn mәqsәdәuyğun xәrclәr; 

14.6.1.5. mәhkәmә orqanlarında güman edilәn sığorta hadisәsi ilә bağlı işlәrin aparılması üzrә xәrclәr; 

14.6.1.6. sığorta hadisәsi nәticәsindә zәrәr çәkәn şәxsin hәyatının vә әmlakının xilas edilmәsi vә ya zәrәrin 
azaldılması üçün çәkilәn lazımi vә mәqsәdәuyğun xәrclәr; 

14.6.2. Fiziki vә ya hüquqi şәxsin әmlakına zәrәr dәydikdә: 

14.6.2.1. әmlakın mәhv olması vә ya zәdәlәnmәsi nәticәsindә dәyәn, әmlakın tam mәhv olması zamanı 
köhnәlmә çıxılmaqla onun hәqiqi dәyәri hәcmindә, qismәn zәdәlәnmәsi zamanı isә, onun sığorta 
hadisәsindәn әvvәlki vәziyyәtinә qaytarılması üçün zәruri xәrclәr hәcmindә birbaşa hәqiqi zәrәr. 

Hәqiqi dәyәr aşağıdakı kimi müәyyәn edilir: 

- avadanlıq, inventar, ev mәişәti әşyası vә şәxsi istifadә olunan әşyalar üçün – onları әvәz edәn tam anoloji 
predmetin әldә edilmәsi üçün lazım olan mәblәğ (köhnәlmә çıxılmaqla); 

- bina vә qurğular üçün – bina vә ya qurğunun yerlәşdiyi yerdә bәrpası üçün lazım olan, köhnәlmә vә 
istismar-texniki vәziyyәti nәzәrә alınmaqla, tam anoloъi şәkildә tikilmәsi dәyәrinin hәcmindә; 

14.6.2.2. әgәr baş vermiş hadisә sığorta hadisәsi hesab edilirsә, şәraitin ilkin araşdırılması vә Sığortalının vә 
ya Sığorta olunanın tәqsirinin dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün mәqsәdәuyğun xәrclәr; 

14.6.2.3. әgәr baş vermiş hadisә sığorta hadisәsi hesab edilirsә, mәhkәmә orqanlarında güman edilәn 
sığorta hadisәsi ilә bağlı işlәrin aparılması üzrә xәrclәr; 

14.6.2.4. sığorta hadisәsi nәticәsindә zәrәr çәkәn şәxsin hәyatının vә әmlakının xilas edilmәsi vә ya sığorta 
hadisәsi nәticәsindә dәymiş zәrәrin azaldılması üçün çәkilәn lazımi vә mәqsәdәuyğun xәrclәr; 

14.7. Sığorta ödәnişi sığorta hadisәsi haqqında akta әsasәn, bu aktın imzalandığı tarixdәn 30 iş günü müddәtindә Sığortaçı 
tәrәfindәn ödәnilir. Sığorta aktı zәrәrin sәbәblәrinin vә hәcminin bütün maraqlı tәrәflәrlә birlikdә tam şәkildә müәyyәn 
edilmәsi vә razılaşdırılmasından, yaxud mәhkәmә qәrarının qanuni qüvvәyә minmәsindәn sonra tәrtib olunur. 

Maddә 15.  SIĞORTA ÖDӘNIŞININ VERILMӘSINDӘN IMTINA ӘSASLARI 

15.1. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәtdә aşağıdakılar baş verәrsә, Sığortaçı Sığortalıya sığorta ödәnişini 
vermәkdәn imtina edә bilәr: 

15.1.1.Sığortalının, Sığorta olunanın vә ya zәrәrçәkmiş üçüncü şәxsin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә yönәldilmiş 
qәsdәn etdiyi hәrәkәtlәr; 

15.1.2.Sığortalının vә ya xeyrinә sığorta müqavilәsi bağlanılmış şәxsin sığorta hadisәsi ilә birbaşa әlaqәdә olan 
qәsdәn cinayәtlәr törәtmәsi; 

15.1.3.Sığortalının Sığortaçıya sığorta predmeti, sığorta riskindәki dәyişiklik vә zәrәrin hәcmi haqqında bilә-bilә 
yalan mәlumat vermәsi; 

15.1.4.sığorta hadisәsi barәdә Sığortaçıya mәlumat vermә müddәtlәri barәdә tәlәblәrin pozulması vә ya dәymiş 
zәrәr faktını vә hәcmini tәsdiq edәn sәnәdlәrin tәqdim olunmaması; 

15.1.5.İtkilәrin, Sığortalının vә ya Sığorta olunanın mümkün itkilәri azaltmaq üçün ağılabatan vә onların bacardığı 
tәdbirlәrin görülmәmәsi nәticәsindә yaranması. 

15.2. Әgәr müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, ilkin vә ya birdәfәlik sığorta haqqının ödәnilmәsinәdәk sığortaçı öz 
vәzifәlәrinin icrasından azaddır.  

15.3. Sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina Sığortalıya imtinanın sәbәblәri әsaslandırılmaqla yazılı formada bildirilir. 

Maddә 16. İKİQAT SIĞORTA 

16.1.Sığortalı Sığortaçıda sığortaladığı mәsuliyyәtinә münasibәtdә digәr sığortaçılarla bağladığı sığorta müqavilәlәri barәdә 
Sığortaçını mәlumatlandırmalıdır. 

16.2. Әgәr sığorta hadisәsi baş verdiyi an Sığortalının Sığortaçıda sığortaladığı mәsuliyyәtinә münasibәtdә digәr sığorta 
müqavilәlәri dә qüvvәdә olarsa, sığorta hadisәsinә görә ödәniş mәsuliyyәtin sığortalandığı hәr bir sığortaçı ilә bağlanmış 
sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn sığorta mәblәğlәrinә mütәnasib olaraq bölüşdürülür vә Sığortaçı sığorta ödәnişinin 
yalnız öz payına düşәn hissәsini ödәyir. 

Maddә 17. VALYUTA BARӘSİNDӘ QEYD-ŞӘRT 

17.1. Sığorta mәblәği, azadolma mәblәği, sığorta haqqı vә sığorta ödәnişlәri xarici valyuta ilә göstәrildiyi halda da 
ödәnişlәr milli valyuta - Azәrbaycan manatı ilә, Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının ödәniş gününә olan rәsmi 
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mәzәnnәsi ilә, yaxud Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq hәr hansı  xarici valyuta ilә hәyata 
keçirilmәlidir. 

17.2. Sığorta ödәnişinin hesablanması üçün әsas olan sәnәdlәrdәki göstәricilәr sığorta müqavilәsinin valyutasından 
fәrqli olaraq Azәrbaycan manatı vә ya digәr valyuta ilә ifadә olunduğu halda, müqavilәnin valyutasına çevirmә, Azәrbaycan 
Respublikası Milli Bankının müvafiq sәnәdin tәrtib olunduğu günә müәyyәn etdiyi rәsmi mәzәnnә әsasında aparılır. 

Maddә 18. MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİ QAYDASI 

Sığortaçı ilә Sığortalı arasında Sığorta müqavilәsi üzrә yaranan bütün mübahisәlәr danışıqlar yolu ilә, razılığa gәlinmәdikdә 
isә, mәhkәmә qaydasında hәll olunur. 
 

Maddә 19. SIĞORTA ÖDӘNIŞININ VERILMӘSI, YAXUD SIĞORTA ÖDӘNIŞINI VERMӘKDӘN IMTINA OLUNMASI 
HAQQINDA QӘRARIN QӘBUL EDILMӘSI MÜDDӘTI 

Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında qәrarı bu Qaydaların 
14.5-ci maddәsindә göstәrilәn sәnәdlәrin tәqdim edildiyi andan 30 iş günü әrzindә qәbul edir. 
 

Maddә 20.  SIĞORTA MÜQAVILӘSININ ŞӘRTLӘRININ YERINӘ YETIRILMӘMӘSINӘ VӘ YA LAZIMI QAYDADA 
YERINӘ YETIRILMӘMӘSINӘ GÖRӘ TӘRӘFLӘRIN MӘSULIYYӘTI 

Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәr bir-birlәri 
qarşısında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş mәsuliyyәt daşıyırlar. 

Maddә 21.  SIĞORTA MÜQAVILӘSINDӘ ӘLAVӘ ŞӘRTLӘRİN NӘZӘRDӘ TUTULMASI  

Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı vә Sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr barәdә razılığa gәlә 
bilәrlәr. 


