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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 - «Atәşgah» Sığorta şirkәti;
Sığortalı - sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan,
Sığorta müqavilәsinin tәrәfi;
Sığorta olunan - Sığorta müqavilәsi әsasında әmlak mәnafelәri sığortalanan şәxs; Әgәr sığorta
müqavilәsindә başqa Sığorta olunan göstәrilmәmişdirsә, Sığortalı eyni zamanda Sığortalı olunan
hesab olunur. Bu Qaydalarda vә Sığorta müqavilәsindә Sığortalıya aid edilәn bütün müddәalar
Sığorta olunana da eyni dәrәcәdә aid edilir.
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 obyekti - Sığorta olunanın hәyatı, sağlamlığı vә әmәk qabiliyyәti ilә bağlı
qanunazidd olmayanәmlak mәnafelәri;

Sığortalının

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 mәblәği – sığortalanmış risklәr üzrә Sığortaçının öhdәliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilә
ilә müәyyәnlәşdirilmiş mәblәğlә ifadә olunan son hәddi;
Sığorta tarifi – sığorta haqqının mәblәğindәn faizlә ifadә olunmuş dәrәsi.
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 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 tәminatının qüvvәdә olduğu әrazi;
Assistans şirkәti - sığorta sahәsindә yardımçı fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs;
Ümumi әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi - hәr hansı Sığorta olunanı müәyyәn qısa
müddәt әrzindә hәr hansı peşә ilә mәşğul olmaqdan müvәqqәti vә ya bütövlükdә mәhrum edәn
пешя әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi – bu müddәtin bitmәsindәn sonra Sığorta olunanın әmәk
qabiliyyәti tam bәrpa olunmalıdır vә ya o, ümumi әmәk qabiliyyәtinin itirilmә dәrәcәsinin müәyyәn
edilmәsi üçün Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasına göndәrilmәlidir;
Ümumi әmәk qabiliyyәtinin daimi itirilmәsi – vaxt keçdikcә bәrpa oluna bilmәyәn, ümumi әmәk
qabiliyyәtinin tam vә ya qismәn itirilmәsi (әlillik).
Maddә 2. Sığorta predmeti
Bu Qaydalara әsasәn sığorta predmeti Sığorta olunanların hәyatı, sağlamlağı vә әmәk qabiliyyәtidir.
Maddә 3. Sığorta sinfi
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Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu fәrdi qәza sığortası sinfinә aiddir.

II Fәsil
Sığorta tәminatı
Maddә 4. Sığorta risklәri
4.1. Sığortaçı ilә Sığortalı razılığa gәlirlәr ki, әgәr sığortanın qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә bu
Qaydaların istisnaların qüvvәsi altına düşmәyәn fәrdi qәza hadisәsinin tәsiri nәticәsindә Sığorta
olunanın hәyat vә sağlamlığına ziyan dәyәrsә vә ya o hәlak olarsa, Sığortaçı Sığorta olunana vә ya
onun qanuni vәrәsәlәrinә Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan sığorta mәblәği çәrçivәsindә
sığorta ödәnişi verәcәk.
4.2. Bu sığorta Sığorta olunanın hәyat vә sağlamlığına aşağıdakı ziyanın dәymәsinә sәbәb olan fәrdi
qәzalara qarşı tәminat verir:
4.2.1. Ümumi әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi;
4.2.2. Ümumi әmәk qabiliyyәtinin daimi itirilmәsi;
4.2.3. Ölüm.
Maddә 5. Fәrdi qәza
5.1. “Fәrdi qәza” dedikdә şәxs üzәrindә xarici fiziki tәsirlәrlә bağlı olan, onun hәyat vә sağlamlığına
ziyan vuran qәfil, oncәdәn görünmәyәn vә tәsadüfi (qәsdәn edilmәyәn) hadisә başa düşülür.
5.2. Xәstәlik, patalogiya vә digәr daxili sәbәblәr fәrdi qәzalara aid edilmir.
Maddә 6. Sığorta tәminatına mәhdudiyyәtlәr
Aşağıdakı şәxslәr sığorta tәminatından istisna olunurlar:
6.1. I vә II qrup әlillәr;
6.2. Sığorta müqavilәsi bağlanan zaman yaşı 16-dan az vә ya 65-dәn çox olan şәxslәr;
6.3. Nаrkoloji, psixonevroloji, vәrәmәqarşı, dәri-venereoloji dispanserlәrdә uçota durmuş
şәxslәr;
6.4. Sığorta hadisәsi baş verdiyi zaman narkotik maddәlәrin, spirtli içkilәrin vә ya hәr hansı
zәhәrlәyici maddәlәrin tәsiri altında olan şәxslәr;
6.5.
Onkoloji
xәstәlәr,
ürәk-damar
çatışmamazlığı
olan
xәstәlәr,
qazanılmış
immumçatışmamazlığı sindromu (QİÇS) ilә xәstәlәnmiş şәxslәr, immun çatışmamazlığı
virusuna (İÇV) yoluxmuş şәxslәr;
6.6. Sığorta müqavilәsi bağlanan zaman psixi xәstәliyi olan şәxslәr (әqli zәiflik, epilepsiya vә
sinir sisteminin digәr pozuntuları);
Maddә 7. Sığorta risklәrindәn istisnalar
7.1. Bu sığorta aşağıdakı hadisә vә halların tәsirinin nәticәsi olaraq Sığorta olunanın hәyat vә
sağlamlığına dәyәn ziyana qarşı tәminat vermir:
7.1.2. Spirtli içkilәrin, iflicin, epilepsik tutmanın, Sığorta olunanın bütün bәdәninә tәsir edәn
qıcolmanın digәr növlәrinin tәsiri vә ya Sığorta olunanın psixi pozuntuları vә ya huşunu itirmәsi
nәticәsindә baş verәn fәrdi qәzalar.Bu istisna sәhhәtin belә pozulması hallarının vә ya
epilepsik tutmanın bu sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn fәrdi qәza hadisәsinin nәticәisndә
baş vermәsi hallarında tәtbiq edilmir.
7.1.3. Sığorta olunanıн qәsdәn cinayәt әmәlini törәtmәsi vә ya törәtmәk cәhdi nәticәsindә baş
verәn fәrdi qәzalar;
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7.1.4. Bilavasitә vә ya dolayı yolla hәrbi әmәliyyatlar vә ya vәtәndaş müharibәsi ilә bağlı olaraq
baş verәn fәrdi qәzalar;
7.1.5. Sığorta olunanın belә iğtişaşları tәşkil edәn şәxslәrin tәrәfindәn çıxış etmәsi şәrtilә daxili
iğtişaşların sәbәb olduğu fәrdi qәzalar;
7.1.6. Aşağıdakı nәticәsindә Sığorta olunanla baş verәn fәrdi qәza hadisәlәri:
a) Mühәrriksiz uçuş vasitәsindәn, mühәrrikli deltaplandan, sәsdәn daha sürәtlә
hәrәkәt edәn tәyyarәdәn, kosmik uçuş vasitәlәrindәn istifadә, hәmçinin paraşütlә
tullanma;
b) Sığorta olunanın tәyyarәçi vә ya uçuş aparatında heyyәt üzvü;
c) Uçuş vasitәlәrindәn istifadә etmәklә işlәrin görülmәsi;
7.1.7.Yüksәk sürәtin әldә edilmәsi ilә üçün nәqliyyat vasitәsindәn tәlim mәqsәdi ilә istifasdә
edilmәsi hallarında nәqliyyat vasitәsinin sәrnişini kimi idman tәdbirlәrindә iştirak etmәsi zamanı
Sığorta olunanla baş verәn fәrdi qәzalar;
7.1.8. Nüvә enerjisindәn istifadә ilә bilavasitә vә ya dolayı yolla әlaqәli olan fәrdi qәzalar;
7.1.9. Şüalanmanın sәbәb olduğu sәhhәtin pozulması halları;
7.1.10. Sığorta olunanın özünün öz üzәrindә vә ya Sığortalının tәlimatı ilә hәr hansı digәr şәxsin
Sığortalıya tәtbiq etdiyi te5rapevtik vә ya operativ müayinә metodlarının tәtbiqi nәticәsindә
Sığorta olunanın sәhhәtinә ziyan dәymәsi;
Lakin terapevtik vә ya operativ müayinә, hәmçinin rentgen diaqnpstikasına zәrurәt, bu
sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn sığorta hadisәsindәn irәli gәlirsә, sığorta tәminatı öz
qüvvәsini saxlamış sayılır.
7.1.11. İnfeksiya;
Lakin sığorta tәminatı, Sığorta olunanın bu Sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn fәrdi qәza
hadisәsinin nәticәsindә infeksiyaya yoluxması halında öz qüvvәsini saxlayır.Özüözlüyündә ciddi zәdәlәnmiş ehtiva etmәyәn, lakin xәstәlik törәdicilәrinin orqanizmә dәrhal
vә ya müәyyәn müddәtdәn sonra daxil olmasına şәrait yaradan dәri qatının vә ya selikli
qişanın zәdәlәnmәsi halları fәrdi qәza hadisәsinin nәticәsindә baş verәn zәdәlәnmәyә aid
edilmir.
7.1.12. Sәrt vә ya maye şәkilli cisimlәrin udulması nәticәsindә yaranan zәhәrlәnmә;
7.1.13. Qarın yırtığı.
Qarın yırtığlığının sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn sığorta hadisәsinin sәbәb olduğu
xarici fiziki tәsirin nәticәsindә baş vermәsi hallarında sığorta tәminatı öz qüvvәsini
saxlamaqda davam edir.
7.1.14. Bağların zәdәlәnmәsi, hәmçinin daxili qansızma vә ya beyinә qansızması.
Sәhhәtin belә pozulmasının әsas sәbәblәrinin bu sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn sığorta
hadisәsinin olması halında sığorta tәminatı öz qüvvәsini saxlamaqda davam edir.
7.1.15. Baş vermә sәbәblәrindәn asılı olmayaraq yaranan psixi pozuntular;
7.1.16. Hәr hansı növdәn olan xәstәlik;
7.1.17. Sığorta olunanın vә ya onun ölümü halında sığorta ödәnişini almaq hüququna malik
olan şәxslәrin qәrәzli hәrәkәtlәri;
7.1.18. Nüvә partlayışının tәsiri, radiasiya vә radioaktiv partlayışının tәsiri, radiasiya vә
radioaktiv şüalanma;
7.1.19. Hәrbi әmәliyyatlar, manevrlәr vә digәr hәrbi tәdbirlәr;
7.1.20. Müharibә, hәr cür xalq iğtişaşları, qiyam vә tәtillәr;
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7.1.21. Sığorta olunanın spirtli içkilәrin, narkotik vә ya zәhәrli madәlәrin tәsiri altında olması;
7.1.22. İdarә edilmәsi üçün xüsusi icazә tәlәb olunan nәqliyyat vasitәsinin belә icazә olmadan
Sığorta olunan tәrәfindәn idarә edilmәsi;
7.1.23. Sığorta olunanın da içәrisindә olduğu nәqliyyat vasitәsinin idarәsini sürücülük vәsiqәsi
olmayan vә ya spirtli içkilәrin, narkotik vә ya zәhәrli maddәlәrin tәsiri altında olan şәxsә
vermәsi;
7.1.24. Sığortalının vә ya Sığorta olunanın fәrdi qәzanın meydana gәlmәsinә birbaşa vә ya
dolayı yolla sәbәb olan cinayәt tәrkibli әmәl törәtmәsi vә ya törәtmәk cәhdi;
7.1.25. Psixi vә ya ağır әsәb pozuntuları, hipertoniya xәstәliyi (insult) epileptik ürәkkeçmәlәr
(tutmalar);
7.1.26. Sunami, zәlzәlә vә ya vulkan püskürmәsi;
7.1.27. Zöhrәvi xәstәliklәr, qazanılmış immun çatışmamazlığı sindromu (QİÇS) vә immun
çatışmamazlığı virusu (İÇV) ilә әlaqәdar meydana gәlәn bütün xәstәliklәr;
7.1.28. Hamilәlik vә ya doğuş;
7.1.29. Sığorta olunanın qәsdәn özünü tәhlükәyә mәruz qoyması (insan hәyatını xilas etmәk
cәhdlәri istisna olmaqla), qәsdәn özünә xәsarәt yetirmәsi, intihar vә ya ona cәhd etmәsi vә ya
tibbi mәslәhәtә riayәt etmәmәsi;
7.1.30. Sığorta olunanın hәr hansı yolla zәhәrlәnmәsi;
7.2. Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu sığorta hәmçinin
aşağıdakıların sәbәb olduğu ölüm vә ya bәdәn xәsarәti hallarını әhatә edmir:
4.1.1

- Ov, alpinizm, planerizm, speleologiya (maralları öyrәnmәklә әlaqәdar elm), paraşütlә
tullanma,
sualtı idman növlәri, qış idman növlәri, reqbi, polo, döyüş sәnәtlәri, ,
motosiklet vә at yarışları, su xizәk, hәr hansı idman yarışlarında iştirak vә ya belә
yarışlara hazırlıq mәşqlәrindә, hәmçinin hәyat vә sağlamlıq üçün yüksәk tәhlükә
yaradan hәr hansı digәr idman növlәrindә iştirak .

Maddә 8. Sığortanın әrazisi
8.1. Bu Qaydalar әsasında verilәn sığorta
tәminatı sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş әrazi
hödudlarında baş verәn fәrdi qәzaları әhatә edir.
8.2.

Sığorta müqavilәsindә sığorta tәminatının qüvvәdә olduğu әrazi göstәrilmәdikdә, sığorta
tәminatı yalnız Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qüvvәdәdir.
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III Fәsil
Sığorta mәblәği vә sığorta haqqı
Maddә 9. Sığorta mәblәği
9.1. Sığorta mәblәği Sığorta müqavilәsi (Şәhadәtnamәsi) üzrә Sığortaçının Sığortalıya vermәyi
öhdәsinә götürdüyü ödәnişin hәdlәrini müәyyәn edir. Sığorta mәblәği Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalı ilә
razılaşma әsasında müәyyәn edilir vә Sığorta müqavilәsindә (Şәhadәtnamәsindә) göstәrilir.
9.2. Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmsmışdırsa, sığorta mәblәği bu sığortanın
qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn bütün sığorta hadisәlәri üzrә verilә bilәcәk sığorta
ödәnişinin maksimum mәblәğini müәyyәn edir.
Maddә 10. Sığorta haqqının hesablanması
10.1. Sığorta haqqının miqdarı vә ya onun hesablanması vә ödәnilmәsi qaydası Sığorta müqavilәsi
(sığorta şәhadәtnamәsi) ilә müәyyәn edilir.
10.2. Sığorta haqqının hәcmi Sığorta müqavilәsi bağlandığı an qüvvәdә olan vә sığorta mәblәği
әsasında müәyyәn edilәn sığorta tariflәrinә uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilir.
Maddә 11. Sığorta haqqının ödәnilmәsi
11.1. Sığorta haqqını nağdsız formada ödәyәrkәn Sığortalı ödәniş tapşırığında sığorta haqqının
ödәnilmәsinin әsasını tәşkil edәn Sığorta müqavilәsinin (Sığorta şәhadәtnamәsinin) nömrәsinә
istinad etmәlidir.
11.2. Sığorta haqqının ödәnilmәsi Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilir.
12.3. Sığorta haqqı onun Sığortaçının bank hesabına daxil olduğu vә ya Sığortaçı tәrәfindәn nağd
ödәniş formasında alındığı gün ödәnilmiş hesab olunur.
Maddә 12. Sığorta haqqının vaxtında ödәnilmәmәsi
12.1. Sığorta haqqı vә ya onun hissәsi vaxtında ödәnilmәdikdә Sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu
Qaydaların 12.2-ci bәndinin tәlәbini nәzәrә alaraq yazılı surәtdә 15 (on beş) günәdәk müddәt
müәyyәn edә bilәr.
12.2. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi Sığorta müqavilәsi bağlandığı
gündәn bir aydan gec olmayaraq ödәnilmәlidir.
Maddә 13. Sığorta müqavilәsinin bağlanması qaydası
13.1. Bu Qaydalara әsasәn Sığortaçı Sığorta müqavilәsini Sığortalı ilә bağlayır.
13.2. 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 müqavilәsinә әlavә
olunur vә onun tәrkib hissәsi hesab edilir.
13.3. Sığortalının әrizәsindә aşağıdakı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır:
13.3.1. Sığortalının adı (fiziki şәxs olduqda, hәmçinin soyadı vә atasının adı), ünvanı vә telefon
nömrәsi;
13.3.2. Sığorta olunanların soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, ünvanı vә telefon nömrәsi;
13.3.3. Riskin dәrәcәsini vә sığorta haqqını müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan digәr
mәlumatlar.
13.4. Sığorta müqavilәsi yazılı formada aşağıdakı kimi bağlanır:
13.4.1. Tәrәflәrin bu Qaydalar әsasında Sığorta müqavilәsini tәrtib edәrәk qarşılıqlı imzalaması
yolu ilә;
13.4.2. Bu Qaydalar ilә Sığortalının razı olmasını tәsdiq etmәsi şәrti ilә Sığortaçı tәrәfindәn ona
Sığorta şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә;
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13.5. 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.
13.6. Eyni sığorta marağı ilә bağlı bir neçә sığortaçı ilә sığorta müqavilәsi bağlayan Sığortalı bu
barәdә sığortaçılardan hәr birinә mәlumat vermәlidir. Hәmin mәlumatda digәr sığortaçının adı vә
müvafiq sığorta mәblәği göstәrilmәlidir. Tәlәb edildikdә bu mәlumatları tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr
tәqdim olunmalıdır.
13.7. Sığorta obyekti bir neçә sığortaçıda sığortalandığı halda, sığortaçılar Sığortalı qarşısında birgә
mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 14. Sığorta müqavilәsinә әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam verilmәsi qaydası
14.1. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki
tәrәfdәn imzalanmalıdır.
14.2. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir:
14.2.1. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda;
14.2.2. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallar hallar istisna olmaqla, Sığortalı fiziki şәxs
öldükdә vә ya Sığortalı hüquqi şәxs lәğv olunduqda:
14.2.3. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu,
sәbәbi sığorta hadisәsi olmayan hallara görә başa çatdıqda;
14.2.4. Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә;
14.2.5. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda;
14.2.6. Sığortalı sığorta haqqını Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada ödәmәdikdә;
14.2.7. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş digәr hallarda.
14.3. 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 müqavilәyә 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.
Maddә 15. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermә ilә bağlı xәbәrdar etmә
15.1. Bu Qaydaların 14.2-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.
15.2. 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 16. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәnin nәticәlәri
16.1. 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;
16.2. Sığorta müqavilәsinә Sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә o, sığorta haqqını
bütünlüklә Sığortalıya qaytarır; әgәr bu tәlәb Sığortalının Sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә
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yetirmәmәsi ilә bağlıdırsa, Sığortaçı hәmin Sığorta müqavilәsi üzrә işlәrin aparılması xәrclәri
çıxılmaqla, Sığorta müqavilәsinin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqqını qaytarır.
16.3. 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.
16.4. 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 16.1-ci vә 16.2-ci bәndlәrindә
nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.
16.5. Sığorta müqavilәsi bu Qaydaların 14.3-cü bәndindә müәyyәn edilmiş mәhkәmә qәrarı әsasında
xitam verilmiş hesab edildikdә, Sığortaçı hәmin müqavilә üzrә işlәrin aparılması xәrclәrini çıxmaqla
müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqqını, bu Qaydaların 16.3-cü vә 16.4-cü bәndlәrinin
tәlәblәri nәzәrә alınmaqla Sığortalıya qaytarır.
16.6. 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 17. Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması
Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı vә Sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr
barәdә razılığa gәlә bilәrlәr.
Maddә 18. Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmәsi
Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, Sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ilk
hissәsinin vә ya tam ödәnilmәsindәn sonra qüvvәyә minir.
Maddә 19. Sığorta müqavilәsi qüvvәdә olduğu zaman tәrәflәrin qarşılıqlı münasibәtlәri
19.1. 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.
19.2. Sığorta riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına tәsir göstәrә bilәn hallar haqqında mәlumatı
aldıqdan sonra Sığortaçı :
19.2.1. Sığorta müqavilәsinә müvafiq dәyişikliklәr edә bilәr;
19.2.2. әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr;
19.2.3. bu şәrait yarandıqdan sonra Sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr.
Maddә 20. Mühüm şәrtlәr
20.1. Sığorta müqavilәsindә Mühüm şәrtlәr müәyyәn oluna bilәr.
20.2. Sığortalı vә ya Sığorta olunan tәrәfindәn belә şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi Sığortaçının sığorta
ödәnişini vermәkdәn imtina etmәsi vә ya sığorta müqavilәsinә xitam vermәk üçün әsas sayılır.
Maddә 21. Sığorta müqavilәsinin müddәti
21.1. Sığorta müqavilәsi müәyyәn müddәtә bağlanılır.

21.2.Bu sığorta yalnız Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta
hadisәlәri üçün tәminat verir
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IV Fәsil
Sığorta hadisәsi zamanı edilәcәk hәrәkәtlәr
Maddә 22. Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalının vәzifәlәri
22.1. Bu Qaydalar әsasında bağlanmış Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta hadisәsinin baş vermәsi
barәdә Sığortalı vә ya Sığorta olunan şәxs, 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.
22.2. 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.
22.3. Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktını tәsdiq edәn vә (vә ya) sığorta ödәnişinin
hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün lazım olan sәnәdlәri vә mәlumatları Sığortaçıya tәqdim etmәlidir.
22.5. Sığortalı Sığortaçıya araşdırma aparmağa vә ona zәrәrin baş verdiyi şәraiti, onun xarakteri vә
hәcmini müәyyәnlәşdirmәk üçün әhәmiyyәt daşıyan sәnәdlәrlә maneәsiz tanış olmaq imkanını
vermәlidir;
22.6. 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.
22.7. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi vә vurulan zәrәrin hәcminin sübuta yetirilmәsi öhdәliyini
Sığortalı daşıyır.
Maddә 23. Ziyanın qarşısının alınması vә hәcminin azaldılması
Bu sığorta ilә әhatә olunmasından asılı olmayaraq, Sığortalı vә ya Sığorta olunan 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, о cümlәdәn tibbi
yardım üçün müraciәt etmәyә vә yardım ggöstәrәn hәkimin bütün tövsiyyәlәrini yerinә yetirmәyә
borcludur Sığortalının vә ya Sığorta olunanın belә tәdbirlәri görmәmәsinin birbaşa vә ya dolayı
nәticәsi olaraq baş vermiş istәnilәn zәrәr, xәsarәt vә yaranmış mәsuliyyәtә münasibәtdә sığorta
tәminatı verilmir. Belә tәdbirlәr hәyata keçirilәrkәn Sığortalı vә Sığorta olunan Sığortaçının verdiyi
bütün tәlimatları yerinә yetirmәyә borcludurlar.
Maddә 24. Sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt
24.1. Sığortalı sığorta hadisәsinә aid bütün sәnәdlәri vә mәlumatı Sığortaçıya tәqdim etmәk,
hәmçinin sığorta hadisәsi ilә bağlı mәsәlәlәrә baxan sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarının bütün hәrәkәtlәri
barәdә tәxirә salınmadan mәlumat vermәk öhdәliyi daşıyır.
24.2. Sığortaçının Sığorta olunanı әlavә tibbi müayinәdәn keçirmәk hüququ vardır.
Maddә 25. Sığorta hadisәsinin sübut olunması
Sığorta hadisәsi faktının mövcudluğunu vә onun sәbәb olduğu ziyanın hәcmini sübut etmәk
Sığortalının vәzifәsidir.
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V Fәsil
Sığorta ödәnişi
Maddә 26. Sığorta ödәnişinin hәcmi
26.1. Sığorta ödәnişinin hәcmi fәrdi qәza hadisәsi nәticәsindә alınan xәsarәtin ağırlığından asılı
olmaqla, sığorta mәblәğinin aşağıdakı faizlәrini tәşkil edir:
26.1.1. ölüm – 100 %;
26.1.2. ümumi әmәk qabiliyyәtinin daimi itirilmәsi:
Variant А. Aşağıdakı әlillik qrupları üzrә:
I qrup әlillik – 80%
II qrup әlillik – 60%
III qrup әlillik – 40%
Variant B. Aşağıdakı sığorta ödәnişlәri cәdvәli әsasında:
Sığorta ödәnişlәri cәmi,
Sığorta mәblәğinin faiz
nisbәtindә

Әlillik

Hәr iki gözdә görmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi

100

Tam müalicәolunmaz psixoz

100

Hәr iki qolun vә ya hәr iki әlin itirilmәsi

100

Hәr iki qulağın travma mәnşәyi ilә tam karlığını

100

Aşağı çәnәnin çıxardılması

100

Nitqin tam itirilmәsi

100

Bir qolun vә bir ayağın tam itirilmәsi

100

Bir qolun vә bir ayaq pәncәsinin tam ititrilmәsi

100

Bir әlin vә bir ayaq pәncәsinin tam itirilmәsi

100

Bir әlin vә bir ayağın tam itirilmәsi

100

Hәr iki ayağın tam itirilmәsi

100

Hәr iki ayaq pәncәsinin tam itirilmәsi

100
BAŞ

Kәllә sümüyünün bütün qalınlığı boyu zәdәlәnmәsi:
- әn azı 6 sm2

olan sәth

- 3 sm2 – dәn 6 sm2 – dәk olan sәth
- 3 sm2 – dәn az olan sәth

60
30
20
11

Aşağı çәnәnin qismәn, qalxan hissәnin bütünlükdә vә ya yuxarı
çәnә sümüyünün yarısının çıxardılması

40

Bir gözün tam itirilmәsi

40

Bir qulağın tam karlığı

30

YUXARI ӘTRAFLAR
Sağ

Sol

Bir qolun vә ya bir әlin itirilmәsi

60

50

Qol sümük maddәsinin әsaslı zәdәlәnmәsi (müәyyәnlәşdirilmiş vә
müalicә olunmaz zәdәlәnmә)

50

Yuxarı әtrafların tam iflici (sinirlәrin müalicәolunmaz zәdәlәnmәsi )

65

55

Dolanan sinirin tam iflici

20

15

Bazunun anikolozu

40

30

Әlverişli vәziyyәtdә fiksә edilәrәk dirsәyin anikolozu
(düz bucaqdan 15 dәrәcә aralı)

25

20

Әlverişsiz vәziyyәtdә fiksә edilәrәk dirsәyin ankilozy

40

35

İki bazu önü sümük maddәsinin әsaslı itirilmәsi (müәyyәnlәşdirilmiş
vә müalicәolunmaz zәdәlәnmә)

40

30

Orta sinirin tam iflici

45

35

Bağlama yerindә mil sinirinin tam iflici

40

35

Bazu önünün mil sinirinin tam iflici

30

25

Әlin mil sinirinin tam iflici

20

15

Dirsәk sinirinin tam iflici

30

25

Bilәyin әlverişli vәziyyәtdә fiksә edilәrәk anikolozu
(düz vә әlin üstü vәziyyәtdә )

20

15

Bilәyin әlverişsiz vәziyyәtdә fiksә edilәrәk ankilozu
(bükmә vә deformasiyalı açma vә ya çevrilmiş vәziyyәtdә )

30

25

Baş barmağın tam itirilmәsi

20

15

Baş barmağın qismәn itirilmәsi (dırnaq falanqası)

10

5

Baş barmağın tam ankilozu

20

15

Şәhadәt barmağının tam amputasiyası

15

10

Şәhadәt barmağının iki barmaq sümüyünün tam itirilmәsi

10

8

Şәhadәt barmağının dırnaq falanqasının tam itirilmәsi

5

3

Baş barmağın vә şәhadәt barmağının eyni zamanda amputasiyası

35

25

Şәhadәt barmağından savayı baş barmağın vә digәr barmağın tam
itirilmәsi

25

20

Baş vә şәhadәt barmağından savayı iki barmaığn tam itirilmәsi

12

8

40

12

Baş vә şәhadәt barmağından savayı üç barmağın tam itirilmәsi

20

15

Baş barmaq daxil olmaqla dörd barmağın itirilmәsi

45

40

Baş barmaqdan savayı dörd barmağın itirilmәsi

40

35

Orta barmağın tam itirilmәsi

10

8

Baş vә şәhadәt barmaqlarından savayı bir barmağın tam itirilmәsi

7

3

AŞAĞI ӘTRAFLAR
Ombanın (yuxarı hissәsinin ) tam itirilmәsi

60

Ombanın (aşağı hissәsinin ) vә ayağın tam itirilmәsi

50

Ayaq pәncәsinin tam itirilmәsi
(baldır ayaq barmağının disartikulyasiyası (parçalara bölünmәsi )

45

Ayaq pәncәsinin qismәn itirilmәsi
Topuqaltı sümüyün disartikulyasiyası (parçalara bölünmәsi )

40

Ayaq pәncәsinin qismәn itirilmәsi
(orta ayaq dırnağının disartikulyasiyası (parçalara bölünmәsi)

35

Ayaq pәncәsinin qismәn itirilmәsi (ayaq darağı-ayaq dırnağı
arxasının disartikulyasiyası (parçalara bölünmәsi) )

30

Aşağı әtrafların tam iflici (sinirlәrin müalicәolunmaz zәdәlәnmәsi)

60

Xarici dizaltı sinirin tam iflici

30

Daxili dizaltı sinirin tam iflici

20

İki sinirin tam iflici (xarici dizaltı sinirin vә daxili dizaltı sinirin tam iflici)

40

Ombanın yan hissәsinin anikolozu

40

Dizin anikolozu

20

Ombanın vә ya hәr iki ayaq sümüklәrinin sümük maddәsini itirilmәsi
(müalicәolunmaz hal)

60

Diz qapağının sümük maddәsinin itirilmәsi vә bununla bağlı
fraqmentlәrin
әsaslı
ayrılması
vә
ayağın
uzadılması
(dartılması)zamanı hәrәkәtlәrin mәhdudlaşması

40

Diz qapağının itirilmәsi, hәrәkәtlәrin saxlanılması şәrti ilә

20

Aşağı әtrafların әn azı 5 sm qısaldılması

30

Aşağı әtrafların 3sm-dәn 5-sm-ә dәk qısaldılması

20

Aşağı әtarfların 1 m-dәn 3-sm-dәk qısaldılması

10

Ayaq pәncәsinin bütün barmaqlarının amputasiyası

25

Ayaq pәncәsinin baş barmağı da daxil olmaqla dörd barmağın
amputasiyası

20

Ayaq pәncәsinin dörd barmağının tam itirilmәsi

10

Ayaq pәncәsinin baş barmağının tam itirilmәsi

10

Ayaq pәncәsinin iki barmağının tam itirilmәsi

5
13

Ayaq pәncәsinin,
amputasiyası

baş

barmaqdan

savayı

bir

barmağın

3

26.1.3. Sınıqlar:

1

Omba vә ya çanaq sümüyünün sınığı (bud sümüyü vә
büzdümdәn savayı):
a) Çoxsaylı sınıqlar (әn azı biri ağır vә biri tam )
b) Bütün digәr ağır sınıqlar
c) Çoxsaylı sınıqlar, әn azı biri tam
ç) Bütün digәr sınıqlar

2

Omba vә dabanın sınığı:
a) Çoxsaylı sınıqlar (әn azıı biri ağır biri tam)
b) Bütün digәr ağır sınıqlar
c) Çoxsaylı sınıqlar , әn azı biri tam
ç) Bütün digәr sınıqlar

3

Baldır, körpücük sümüyü, topuq, dirsәk oynağı, bazu vә ya
bazu önü sümüyünün sınığı (bilәk daxil olmaqla, lakin mil
sümüyünün kәsik sınığı istisna olmaqla):
a) Çoxsaylı sınıqlar (әn azı biri ağır vә biri tam)
b) Bütün digәr sınıqlar
c) Çoxsaylı sınıqlar, әn azı biri tam
ç) Bütün digәr ağır sınıqlar

4

Aşağı çәnәnin sınığı:
a) Çoxsaylı sınıqlar (әn azı biri ağır vә biri tam)
b) Bütün digәr ağır sınıqlar
c) Çoxsaylı sınıqlar, әn azı biri tam
ç) Bütün digәr sınıqlar

30
20
16
8

5

Kürәk, diz qapağı, döş sümüyü, әlin, (barmaqlar vә
bilәkdәn savayı), ayaq pәncәsinin sınığı (barmaqlar vә
dabandan savayı) sınığı:
a) Bütün digәr ağır sınıqlar
b) Bütün digәr sınıqlar

20
10

6

Bazu önü mil sümüyünün klassik sınığı:
a) Ağır sınıqlar
b) Bütün digәr sınıqlar

20
10

7

Onurğa sütununun sınıqları (büzdümdәn savayı bütün
fәqәrәlәr):
a) Bütün kompresyon sınıqlar
b) Bütün tinәbәnzәr, köndәlәn çıxıntılar vә ya çanaq
sümüyünün sınığı
c) Onurğa sütununun bütün digәr sınıqları

8

Bir vә ya bir neçә qabırğanın, almacıq sümüyünün,
büzdümün, yuxarı çәnәnin, burunun, bir vә ya bir neçә

100
50
30
20

50
40
30
20

40
30
20
12

20
20
10

14

ayaq barmaqlarının, bir vә ya bir neçә әl barmaqlarının
sınığı:
a) Çoxsaylı sınıqlar (әn azı biri ağır vә biri tam)
b) Bütün digәr ağır sınıqlar
c) Çoxsaylı sınıqlar, әn azı biri tam
ç) Bütün digәr sınıqlar

16
12
8
4

Xüsusi anlayışlar :
 İtirilmә: әl, ayaq pәncәsi, qol vә ya ayağın itirilmәsi, bәdәn üzvünün fiziki yolla
ayrılması vә ya onun funksiyalarının tam vә ya daimi olaraq itirilmәsi demәkdir.
 Eşitmә qabiliyyәtinin itirilmәsi: eşitmә qabiliyyәtinin tam vә bәrpasız itirilmәsi
demәkdir.
 Nitqin itirilmәsi :nitqin tam vә ya bәrpasız itirilmәsi demәkdir.
 Gözün itirilmәsi: görmә qabiliyyәtinin tam vә bәrpasız olaraq itirilmәsi demәkdir.. Әgәr
göz korreksiyasından sonra görmә qabiliyyәti 3/60 vә ya Şnellen (Snellen) cәdvәli
üzrә bundan az olaraq qalırsa, belә hal baş vermiş hesab edilir.
Xüsusi müddәalar:
 Әl barmaqlarının (baş vә şәhadәt barmaqlarından savayı) vә ayaq pәncәsinin
barmaqlarının (baş barmaqdan savayı) ankilozu bu bәdәn üzvlәrinin itirilmәsi üzrә
ödәnilmәli olan ödәnişin yalnız 50%-ә haqq verir.
 Әgәr sığorta olunan solaxaydırsa vә bunun әrizә formasında qeyd etmiş vә ya rәsmi
olaraq solaxay kimi qәbul edilirsә, bu halda sol vә ya sağ әl-ayağın müxtәlif әlilliyinә
görә müәyyәn edilmiş faiz nisbәtlәrinin yerlәri dәyişdirilәcәkdir
26.2. Әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti ümumi itirilmәsi zamanı әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti
itirilmәsinin 60-ci tәqvim günündәn başlayaraq 120 gün müddәtindә ümumi sığorta
mәblәğinin 75%-ni aşmamaq şәrtilә әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinin hәr gününә
görә - 50 (әlli) manat mәblәğindә sığorta ödәnişi verilәcәk.
26.3. Yanıqların olması halında sığorta ödәnişi, bu maddәnin 26.1.2-ci bәndindә müәyyәn
edilmiş әlillik dәrәcәlәri әsasında verilir.
Maddә 27. Fәrdi qәza hadisәsinin nәticәlәrinin tәzahür müddәti
27.1. Ölüm bәdbәxt hadisәnin baş verdiyi andan 12 ay müddәtindә baş verәrsә, bәdbәxt hadisә
nәticәsindә baş vermiş ölüm hesab olunur.
27.2. Әmәk qabiliyyәtinin daimi itirilmәsinә görә ödәniş o halda verilir ki, әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi
bәdbәxt hadisәnin baş verdiyi andan 12 ay müddәtindә baş vermiş olsun vә 12 ay әrzindә davam
etsin.
Maddә 28. Sığorta müqavilәsindә göstәrilmәyәn bәdәn xәsarәtlәri
Sığorta müqavilәsindә göstәrilmәyәn bәdәn xәsarәtlәri nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin hәr hansı
daimi itirilmәsinә görә ödәniş Sığorta olunanın mәşğuliyyәt növü nәzәrә alınmadan, hәmin bәdәn
xәsarәtlәrinin Sığorta olunanın ümumi әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsinә tәsiri dәrәcәsinin, bu Sığorta
müqavilәsindә göstәrilmiş bәdәn xәsarәtlәrinin Sığorta olunanın ümumi әmәk qabiliyyәtinin
itirilmәsinә tәsiri dәrәcәsi ilә müqayisә etmәk yolu ilә müәyyәn edilәrәk analoji qaydada verilәcәkdir.
Maddә 29. bir neçә xәsarәt üzrә sığorta ödәnişi
29.1. Bir bәdbәxt hadisә nәticәsindә eyni vaxtda bir neçә bәdәn xәsarәti alınarsa, sığorta ödәnişinin
hәcmi xәsarәt üçün nәzәrdә tutulmuş sığorta ödәnişi hissәlәrinin cәmlәşdirilmәsi yolu ilә müәyyәn
olunur.
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29.2. Bir vә ya bir neçә bәdbәxt hadisә nәticәsindә bәdәnin bir neçә ayrı hissәsinin (bilәk, әl, pәncә,
ayaq) aldığı xәsarәtә münasibәtdә ödәnişin ümumi mәblәği bәdәnin bütün hissәlәrindәn istifadә
imkanlarının itirilmәsi vә ya fiziki olaraq itirilmәsi zamanı verilәn sığorta ödәnişi mәblәğini aşa bilmәz.
Maddә 30. Әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә sığorta ödәnişi
Әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә ödәniş yalnız hәmin sığorta hadisәsi üzrә әmәk
qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinin tam vaxtı müәyyәn olunduqdan sonra hәyata keçirilir.
Maddә 31. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı
Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün Sığortalı bәdbәxt hadisәnin baş
vermәsi faktını, hәmçinin, bәdbәxt hadisә nәticәsindә Sığorta olunanıн hәyat vә sağlamlığına
vurulan ziyanın hәcmini göstәrәn bütün sәnәdlәri, o cümlәdәn aşağıdakı sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim
etmәlidir:
31.1. sığorta hadisәsi haqqında yazılı әrizә;
31.2. Sığorta müqavilәsinin (Sığorta şәhadәtnamәsinin) әsli;
31.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsini faktını tәsdiq edәn sәnәdlәr, o cümlәdәn:
31.3.1. әmәk qabiliyyәti müvәqqәti itirildikdә-әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi vәrәqәsi;
31.3.2. әmәkqabiliyyәti daimi itirildikdә- Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının arayışı;
31.3.3. ölüm zamanı – VVAQ orqanının arayışı aid edilir.
31.4. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün lazım olan digәr sәnәdlәr.
Maddә 32. Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası vә şәrtlәri
32.1. Sığortaçı sığorta ödәnişini Sığorta olunana вя йа онун qanuni вәrәsәlәrinә ödәyir.
32.2. Sığorta ödәnişinin miqdarının müәyyәn edilmәsi vә ödәnilmәsi qaydası bu Qaydalara әsasәn
bağlanan Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilir.
32.3. Sığorta müqavilәsindә azadolma mәblәği nәzәrdә tutulduğu halda, sığorta ödәnişi azadolma
mәblәği çıxılmaqla ödәnilir.
32.4. Sığorta ödәnişinin verilmәsi zamanı Sığortaçı sığorta ödәnişi mәblәğindәn Sığortalının ona
ödәmәli olduğu, vaxtı çatmış vә ya gecikdirilmiş sığorta haqqı mәblәğini tutmaq hüququna malikdir.
32.5. Qanunvericilikdә vә bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan sığorta ödәnişindәn imtina halları istisna
olmaqla, Sığortaçı bu Qaydaların 31-ci maddәsindә sadalanan sәnәdlәri aldıqdan sonra 15 iş günü
әrzindә sığorta aktını tәrtib edir vә razılaşdırılması üçün bu sәnәdi Сыьорталыйа vә ya Sığorta
olunana, yaxud Faydalanan şәxsә tәqdim edir, yaxud da sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina
olunduğu halda imtinanın sәbәblәrini әsaslandırmaqla Sığortalıya yazılı mәlumat verir.
32.6. Sığorta ödәnişinin verilmәsi sığorta aktı hәm Sığortaçı, hәm dә Sığortalı tәrәfindәn
imzalandıqdan sonra 10 iş günü әrzindә hәyata keçirilir.
32.7. 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 33. 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
33.1. bu Qaydaların 19.1 vә 22.1-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 ;
33.2. Sığortalının vә ya Sığorta olunanın sığorta hadisәsinin baş vermәsinә yönәlәn qәsdәn etdiyi
hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyi, habelә sığorta hadisәsi ilә birbaşa sәbәb әlaqәsindә olan qәsdәn
cinayәt törәtmәsi;
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33.3. 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;
33.4. Sığortaçının sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәrini araşdırmasına Sığortalı tәrәfindәn
maneçilik törәdilmәsi;
33.5. baş vermiş hadisәnin Sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab edilmәmәsi;
33.6. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının tam vә ya onun ilk hissәsinin ödәnilmәsi müddәti başa
çatdıqdan sonra baş vermәsi halında sığorta haqqı ödәnilmәmiş olduqda;
33.7. 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;
33.8. sığorta hadisәsinin bu Qaydaların 12.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş halda Sığortaçının
müәyyәn etdiyi müddәtin başa çatmasından 3 gün sonra baş vermәsi halında sığorta haqqının
müvafiq hissәsi ödәnilmәmiş olduqda.
33.9. 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;
33.10.yerinә yetirilmәdiyi tәqdirdә sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin
artmasına gәtirib çıxaran, Sığortalıı tәrәfindәn sığorta müqavilәsinә, bu qaydalara vә ya
qanunvericiliyә әsasәn ona hәvalә edilәn öhdәlik vә şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi. 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.
Maddә 34. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada 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 35. 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.
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