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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 Smlakına 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; 
 
Kosmik fәaliyyәt - Sığortaçının (Fayda götürәnin) bilavasitә kosmik fәzanın tәdqiqinә vә ondan 
istifadәyә aid işlәrin görülmәsi ilә bağlı fәaliyyәti, kosmik texnikanın yaradılması, ondan istifadә, 
hәmçinin kosmik fәzanın tәdqiqi vә ondan istifadә ilә bağlı xidmәtlәr göstәrilmәsi dә daxil olmaqla. 
 
Kosmik texnika - bilavasitә kosmik fәzanın tәdqiqinә vә ondan istifadәyә aid işlәrin görülmәsi 
üçün nәzәrdә tutulmuş istәnilәn texniki qurğu. 

Üçüncü şәxslәr qarşısında mülki mәsuliyyәt - Sığortaçının üçüncü şәxslәrin hәyatına. 
sağlamlığına vә ya әmlakına vurulmuş ziyanı, әgәr belә ziyan kosmik fәaliyyәtin hәyata 
keçirilmәsinin nәticәsi olmuşdursa, ödәmәk barәdә, qanuna görә yaranan öhdәliyi. 

Hәyata vә sağlamlığa zlyan - bәdәn xәsarәtlәri, xәstәlәnmә vә ya xәstәlik, әqli nasazlıqlar, r 
ruhi travma, hәmçinin belә bәdәn xәsarәtlәri, xәstәlәnmә vә ya xәstәlik nәticәsindә baş vermiş 
ölüm. 
 
Әmlaka ziyan - әmlakın itirilmәsi, mәhv olması, zәdәlәnmәsi vә ya sonrakı istifadәsinin 
qeyri-mümkünlüyü. 
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Sığorta riski - ehtimal edilәn, baş vermәsi halı üçün sığortalama aparılan hadisә. 
 

Hadisә - Sığortaçı tәrәfindәn kosmik fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi prosesindә vә ya nәticәsindә 
görә baş vermiş, 
 

Kosmik texnikanın zәdәlәnmәsi - hadisә nәticәsindә kosmik texnikanın elә vәziyyәtә 
düşmәsidir ki, bu halda Sığortaçı tәrәfindәn lazımlı tәdbirlәr görülmәdәn, hәmin texnikanın 
mәqsәdli tәyinatı üzrә sonrakı istifadәsi mümkün deyil. 
 

Kosmik texnikanın qismәn mәhv olması - hadisә nәticәsindә kosmik texnikanın elә vәziyyәtә 
düşmәsidir ki, bu halda Sığortaçı tәrәfindәn bütün lazımlı tәdbirlәr görülmәsinә baxmayaraq, 
hәmin texnikanın mәqsәdli tәyinatı üzrә tam hәcmdә sonrakı istifadәsi mümkün deyil. 
 

Kosmik texnikanın tamamilә mәhv olması - hadisә nәticәsindә kosmik texnikanın elә vәziyyәtә 
düşmәsidir ki, bu halda Sığortaçı tәrәfindәn bütün lazımlı tәdbirlәr görülmәsinә baxmayaraq, 
hәmin texnikanın sonradan vә / vә ya gәlәcәkdә mәqsәdli tәyinatı üzrә istifadәsi tamamilә 
qeyri-mümkün olur vә ya onun istifadәsi mәqsәdli tәyinatı üzrә vәzifәni yerinә yetirmәyә imkan 
vermir. 
 

Kosmik texnikanın konstruktiv baxımdan tamamilә mәhv olma'sı - hadisә nәticәsindә 
kosmik texnikanın elә vәziyyәtә düşmәsidir ki, bu halda hәmin texnikanın sonradan vә / vә ya 
gәlәcәkdә mәqsәdli tәyinatı üzrә istifadәsi Sığortaçı üçün iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun 
olmur. 
 

Qәza komissiyası (İdarәlәrarası komissiya, Dövlәt komissiyası - texniki komissiyadır, 
hadisәnin sәbәblәrinin araşdırılması işinin hәdәfidir. 
 

Sığortaçının mәsuliyyәti - sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortaçının sığorta müqavilәsinin 
şәrtlәrinә әsasәn sığorta ödәnişi hәyata keçirmәk vәzifәsi. 

 
 
Maddә 2. Sığorta predmeti 

 
2.1 Bu Qaydalara әsasәn sığorta predmeti kosmik texnikanın zәdәlәnmәsi vә kosmik fәaliyyәtin 
hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar yaranan mülki mәsuliyyәtdir. 
2.2. Kosmik fәaliyyәtin aşağıda göstәrilәn bütün mәrhәlәlәrindә yaranan zәrәrlәrә tәminat verilir: 
2.1.1 kosmik texnikanın istehsalı mәrhәlәsindә, yoxlamaların vә sınaqların keçirilmәsi dә daxil 
olmaqla; 
2.1.2 kosmik texnikanın kosmodromun әrazisinә çatdırılması mәrhәlәsindә; 
2.1.3 kosmik texnikanın uçuşqabağı hazırlanması mәrhәlәsindә, yoxlamaların vә sınaqların 
keçirilmәsi dә daxil olmaqla; 
2.1.4 kosmik texnikanın işә salınması vә orbitә çıxarılması mәrhәlәsindә, onun istismara 
verilmә dövrü dә daxil olmaqla; 
2.1.5 kosmik texnikanın mәqsәdli tәyinatı üzrә istismarı mәrhәlәsindә. 
 

Maddә 3. Sığorta sinfi 
 

Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn 
sığortası sinfinә aiddir. 

 
II Fәsil. Sığortanın subyektlәri vә obyekti 

Maddә 4. Sığortaçı 

Bu Qaydalara görә Sığortaçı - «Atәşgah» Sığorta Şirkәtidir. 

Maddә 5. Sığortalı 

5.1. Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn vә sığortalanan obyektә bağlı sığorta marağı olan 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. 
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Maddә 6. Sığortanın obyekti 

6.1 Kosmik texnikanın sığortalanması hissәsindә Sığortanın obyekti Sığortaçının kosmik 
texnikaya malik olması, ondan istifadә etmәsi vә / vә ya onun barәsindә sәrәncam vermәsi ilә 
әlaqәdar әmlak maraqlarıdır. 

6.2 Mülki mәsuliyyәtin sığortalanması hissәsindә Sığortanın obyekti Sığortalının kosmik 
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi vaxtı üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına vә / vә ya әmlakına 
vurulmuş ziyanı qanunla müәyyәn edilmiş qaydada ödәmәk barәdә öhdәliyi ilә әlaqәdar әmlak 
maraqlarıdır. 

IV Fәsil. Sığorta tәminatı 
 
Maddә 7. Sığorta tәminatı 

Sığortaçı sığortalanmış obyektin 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 8. Sığorta risklәri 

8.1. Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, hazırkı qaydaların 9-cu 
maddәsindә qeyd olunan hallar istisna olmaqla, bu Qaydalarda hәr hansı sәbәb ucbatından baş 
vermiş aşağıdakı sığorta risklәri müәyyәnlәşdirilir: 

8.1.1. Kosmik tәyinatı raketlәrin (bundan sonra mәtn üzrә "RKT") buraxılması zamanı üçüncü 
şәxslәrin hәyat, sağlamlığı vә/vә ya ya әmlakına dәyәn zәrәr (mәsuliyyәt sığortası); 

9.1.1. Yerüstü kosmik infrastrukturu obyektlәrinin, qırma vasitәlәrin vә kosmik aparatların 
zәdәlәnmәsi vә ya mәhv olması (әmlak sığortası). 

8.1.1.1. Kosmik tәyinatı raketlәrin (bundan sonra mәtn üzrә "RKT") buraxılması zamanı üçüncü 
şәxslәrin hәyat, sağlamlığı vә/vә ya ya әmlakına dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi üzrә mәsuliyyәt 
sığortası kimi aşağıdakılar başa düşülür: 

8.2. Üçüncü şәxslәr qarşısında mәsuliyyәt sığortasının obyektlәri kosmik layihәlәrin aşağıdakı 
iştirakçılärının onların tәrәfindәn üçüncü şәxslәrә vurulmuş zәrәrinin ödәnilmәsi ilә bağlı әmlak 
mәnafelәridir: 
 

- RKT-ni buraxan ölkә (ölkәlәr); 

- RKT-nin sahibi; 

- buraxmanı tәşkil edәn şirkәt. 

8.3. Kosmik layihәlәrin hәyata keçirilmәsi zamanı üçüncü şәxslәrә dәymiş zәrәrin әvәzinin 
ödәnilmәsi öhdәliyi beynәlxalq kosmik hüququna әsaslanaraq Azәrbaycan Respublikasının mülki 
qanunvericiliyi ilә tәnzimlәnir. 

8.4. Bu qaydaların mәqsәdlәri üçün әmlaka RKT-nin hissәlәri (raket daşıyıcısı, çarvadar bloku, 
kosmik aparatlar vә s.) vә texniki kompleksdә (TK), start kompleksindә (SK) vә ya kosmik 
infrastrukturasında yerlәşdirilәn RKT-nin start qabağı hazırlıq vә buraxma әmәliyyatları üçün 
lazım olan hәr hansı digәr avadanlıqlar. 

8.5. Bu qaydaların mәqsәdlәri üçün әmlakın sığortasına aşağıdakılar aid olunur: 
 

8.5.1. kosmik obyektlәrin nәqliyyat vasitәlәrinә istehsalçı-zavodun әrazisindә yüklәndirilmәsi 
anından RKT-nin buraxılması anınadәk onların zәdәlәnmәsi vә/vә ya mәhv olması; 

8.5.2. . RKT-nin mühәrrikin işә salınması anından kosmik aparatın (KA) raket daşıyıcısından (RD) 
ayırması anınadәk RKT-nin hissәlәrinin zәdәlәnmәsi vә/vә ya mәhv olması; 

8.5.3. KA-nın onun istismarı vә/vә ya iş orbitasına istismar üçün buraxılması zamanı zәdәlәnmәsi 
vә ya mәhv olması. Sığorta Müqavilәsi KA-nın işә yararlığının tәsdiq olunmasından dәrhal sonra 
qüvvәyә minir. 

8.5.4. TK vә SK-ların, KA-ların idarәolunması vasitәlәrinin, kosmik vasitәlәri obyektlәrinin 
kompleks sınaqlarının hәyata keçirilmәsini tәmin edәn stend-komplekslәrinin, poliqon ölçmә vә 
startönü kompleksinin tikililәrinin, RKT-nin tәrkibinә daxil olan hissәlәrlh enmә komplekslәrinin, 
yerüstü infrastrukturasının digәrtikili vә vasitәlәrinin zәdәlәnmәsi vә/vә ya mәhv olması. 
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Maddә 9. Sığorta risklәrindәn istisnalar 

9.1 Zәrәr yaranması aşağıdakı hallar üzündәn baş verdikdә Sığortaçı sığorta müqavilәsi üzrә 
sığorta ödәnişi ödәmәkdәn azad edilir: 

9.1.1 müharibә elan edilib-edilmәmәsindәn asılı olmayaraq, hәr cür hәrbi әmәliyyatlar vә ya 
hәrbi tәdbirlәr vә onların nәticәlәri, minaların, borribaların vә başqa müharibә vasitәlәrinin tәsirlәri; 
vәtәndaş müharibәsi, qiyam, inqilab, üsyan, hәrbi vәziyyәt, hakimiyyәti qanunsuz yolla әlә 
keçirmiş şәxslәrin hәrәkәtlәri vә ya hakimiyyәti qanunsuz yolla әlә keçirmәk cәhdlәri, sәfәrbәrlik; 
sığortalanmış әmlakın dövlәt orqanlannın sәrәncamı ilә müsadirә edilmәsi, rekvizisiyası, 
millilәşdirilmәsi, üzәrinә hәbs qoyulması, mәhv edilmәsi vә ya zәdәlәnmәsi; 

9.1.2 tәtillәr, xalq iğtişaşları; 

9.1.3 hәr hansı qanunazidd hәrәkәtlәr vә ya sabotaj; 

9.1.4 atom enerjisinin hәr hansı şәkildә tәtbiq vә istifadә edilmәsi, parçalanan materialların 
daşınması vә saxlanılması ilә әlaqәdar radiasiyanın vә ya radioaktiv zәhәrlәnmәnin birbaşa vә ya 
dolayı tәsiri; 

9.1.5 Sığortalının vә ya Sığortalı tәrәfindәn sәlahiyyәt verilmiş şәxslәrin sığortalanmış kosmik 
texnikaya malik olmaq, ondan istifadә etmәk vә / vә ya onun barәsindә sәrәncam vermәk üçün 
qәrәzli niyyәti. Sığortalının qәrәzli niyyәti dedikdә, o cümlәdәn, Sığortalının vә ya Sığortalı 
tәrәfindәn sәlahiyyәt verilmiş şәxslәrin kosmik texnikaya malik olmaq, ondan istifadә etmәk vә / vә 
ya ohun barәsindә sәrәncam vermәk üçün, hәmçinin aparılan işlәr üçün müәyyәn edilmiş 
qaydaları vә normativ sәnәdlәri qәsdәn pozması başa düşülür. 

Bu istisna kosmik texnikanın işә salınması zamanı üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına vә / vә 
ya әmlakına zәrәr vurulmasının qarşısının alınması mәqsәdi ilә onun mәhv edilmәsi nәticәsindә 
yaranmış zәrәrlәrә aid edilmir; 

9.1.6 peyk әleyhinә silahların istәnilәn növlәrinin, o cümlәdәn lazerlәrin vә istәnilәn başqa növ 
istiqamәtlәnmiş enerji mәnbәlәrinin tәsirlәri; 

9.1.7 sığortalanmış kosmik texnikanın aşkar görünәn zәdәlәri olmadığı halda onun 
kosmodroma çatdırılması prosesindә elektron sxemlәrin işindә yaranmış pozulmalar, mexaniki 
nasazlıqlar, - әgәr bu hallar daşıma vasitәsinin qәzaya uğramasının vә ya daşıma vasitәlәrinin 
toqquşmasının nәticәsi olmamışdırsa; 

9.1.8 xarici elektromaqnit vә ya radiotezlik mәnbәyinin tәsirlәri, - әgәr belә tәsir tәbii hadisәlәrin 
nәticәsi olmamışdırsa vә sığortalanmış әmlakın fiziki dağılmasına sәbәb olmamışdırsa; 

9.1.9 dolayı xarakterli zәrәrlәr, әldәn verilmiş mәnfәәt. 

9.2 Mülki mәsuliyyәtin sığortası hissәsindә Sığortaçının mәsuliyyәti aşağıdakı hallara da aid 
edilmir: 

9.2.1 üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına vә ya әmlakına vurulmuş ziyan әgәr belә şәxslәr 
vә / vә ya onların sahibliyindә, istifadәsindә vә ya sәrәncamında olan әmlak ziyanın çәkilmәsi 
vaxtında sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş kosmik fәaliyyәt çәrçivәsindә kosmik tәyinatlı raketin 
uçuşu üçün ayrılmış mәkan da daxil olmaqla, kosmik infrastruktur obyektlәrinә aid olan әrazidә vә 
ya mәkanda olmuşlarsa; 

9.2.2 Sığortalının işçilәrinin vә ya üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına vә ya әmlakına 
vurulmuş, Sığortalının sahibkarlıq fәaliyyәtinin vә ya sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş kosmik 
fәaliyyәtin çәrçivәsindәn kәnara çıxan başqa fәaliyyәtinin nәticә olan ziyan; 

9.2.3 ekoloji ziyan vurulması nәticәsindә yaranmış zәrәrlәr; 

9.2.4 aşağıda göstәrilәn halların birbaşa vә ya dolayı nәticәsi olan vә ya onlardan irәli gәlәn 
zәrәrlәr: 
 

a) sәs-küy (insan qulağı ilә eşidilәn vә ya eşidilmәyәn), vibrasiya, zәrbә dalğası vә onlarla 
bağlı istәnilәn başqa hadisә, 

b) hәr növ çirklәndirmәlәr vә ya zәhәrlәmәlәr, 

c) elektrik vә elektromaqnit maneәlәri, 

onlar uçuş vaxtı qeydә alınmış qәzanın, yanğının, partlayışın, toqquşmanın, yaxud faydalı 
yüklәnmәnin vә ya daşıyıcı raketin ştatdankәnar işinә sәbәb olmuş hadisәnin nәticәsi olduğu 
hallardan başqa. 

 

Maddә 10. Sığortanın әrazisi 
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10.1. Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu sığorta aşağıda 
göstәrilәn әrazilәrdә qüvvәdәdir: 

10.1.1 kosmik texnikanın istehsalı mәrhәlәsindә (yoxlamaların vә sınaqların keçirilmәsi dә daxil 
olmaqla) - istehsalçı-zavodun әrazisi; 

10.1.2 kosmik texnikanın kosmodromun әrazisinә çatdırılması mәrhәlәsindә - çatdırma marşrutu 
vә kosmodrom әrazisi; 
10.1.3 kosmik texnikanın uçuşqabağı hazırlanması mәrhәlәsindә, yoxlamaların vә sınaqların 
keçirilmәsi dә daxil olmaqla - kosmodrom vә yoxlamaların vә sınaqların keçirilmәsi әrazilәri; 
10.1.4 kosmik texnikanın işә salınması vә orbitә çıxarılması mәrhәlәsindә (istismara verilmә 
dövrü dә daxil olmaqla) - yer kürәsi vә kosmik orbit; 
10.1.5 kosmik texnikanın mәqsәdli tәyinatı üzrә istismarı mәrhәlәsindә - açıq kosmos vә göy 
cisimlәri  

 
V Fәsil. Sığorta mәblәği vә sığorta haqqı 

 
Maddә 11. Sığorta mәblәği vә azadolma mәblәği 

11.1 Kosmik texnikanın sığortası haqda müqavilә üzrә sığorta mәblәği sığortalanmış әmlakın 
hәqiqi dәyәrindәn artıq ola bilmәz. 
11.2 Mülki mәsuliyyәtin sığortası haqda müqavilә üzrә sığorta mәblәği (Sığortaçının 
mәsuliyyәtinin mәcmu limiti) Sığortalının әrizәsinә әsasәn tәrәflәrin razılaşdırması yolu ilә 
müәyyәn edilir. 
 

11.3 Sığorta müqavilәsindә hәr bir sığorta hadisәsi üzrә sığorta ödәnişi ödәnilmәsi üçün 
mәblәğlәrin son hәdlәri (mәsuliyyәtin limitlәri) göstәrilmiş ola bilәr. Bu halda eyni sәbәbdәn 
yaranmış bir neçә zәrәrә bir sığorta hadisәsi kimi baxılır. 
11.4 Sığorta müqavilәsindә mәsuliyyәtin limitlәri hәr risk üzrә ayrıca nәzәrdә tutula bilәr. 
11.5 Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta ödәnişi 
ödәnilmәsindәn sonra sığorta mәblәği ödәnmiş sığorta ödәnişi hәcmindә azalır. Sığorta 
mәblәği sığorta hadisәsinin baş vermәsi günündәn azaldılmış hesab edilir. 
11.6 Tәrәflәr sığorta müqavilәsindә Sığortaçı tәrәfindәn kompensasiya edilmәyәn zәrәrin - 
azadolma mәblәğinin hәcmi barәdә qeyd-şәrt edә bilәrlәr. Azadolma mәblәği şәrti vә ya şәrtsiz 
ola bilәr: 
11.6.1. Şәrti azadolma mәblәği - Sığortaçı sığorta hadisәsi nәticәsindә vurulmuş, azadolma 
mәblәği hәcmini aşmayan hәddә zәrәr üçün mәsuliyyәt daşımır, zәrәr azadolma mәblәğinin 
hәcmini aşdıqda isә onun әvәzini tamamilә ödәyir; 
11.6.2. Şәrtsiz azadolma mәblәği - Sığortaçı bütün hallarda sığorta hadisәsi nәticәsindә 
vurulmuş zәrәrin әvәzini azadolma mәblәği ölçüsü çıxılmaqla ödәyir. 
11.7 Azadolma mәblәği mütlәq ölçüdә vә ya mәsuliyyәtin limitindәn faiz şәklindә müәyyәn edilә 
bilәr. 
11.8 Azadolma mәblәği hәr bir sığorta hadisәsi üzrә müәyyәn edilir. Әgәr bir neçә sığorta 
hadisәsi baş verәrsә, azadolma mәblәği onlardan hәr birinә görә çıxılır. 

Maddә 12. Sığorta haqqı 

12.1. Sığorta haqqı sığorta müqavilәnin bağlanması vaxtı qüvvәdә olan sığorta tariflәrinә uyğun 
olaraq Sığortaçı tәrәfindәn müәyyәn edilir. Sığorta haqqının mәblәği sığortalanmaya qәbul edilәn 
risklәrin hәr biri üzrә müәyyәn edilir. 
12.2. Sığorta haqqı birdәfәlik ödәnilir vә ya, tәrәflәrin-razılığı ilә, hissәlәrә bölünmәklә ödәnilir. 
bilәr. 
12.3. Sığorta haqqı qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğun olaraq Sığortalı tәrәfindәn sığorta 
haqqının ödәnilmәsi barәdә Sığortaçıdan hesab vә ya sığorta haqqının hәcmi, onun ödәnişinin 
qaydası vә müddәtlәri haqqında informasiyanı әks etdirәn başqa sәnәd alındıqdan sonra 
Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir. 
12.4. Sığorta haqqı Sığortalının tapşırığına әsasәn başqa şәxs tәrәfindәn ödәnilә bilәr, bu halda 
da sığorta müqavilәsi öz qüvvәsini tam hәcmdә saxlayır. 
12.5. Әgәr sığorta müqavilәsindә sığorta haqqının hissәlәrә bölünmәklә ödәnilmәsi nәzәrdә 
tutulmuşdursa, onda müqavilәdә növbәti sığorta ödәmәsinin müәyyәn edilmiş müddәtdә 
ödәnilmәmәsinә görә cәrimә nәzәrdә tutula bilәr. 
12.6. Әgәr sığorta hadisәsi ödәnilmә müddәti keçmiş növbәti sığorta haqqının ödәnilmәsinә 
qәdәr baş vermişdirsә, ödәnilmәli sığorta ödәnişinin hәcmi müәyyәn edilәrkәn Sığortaçı ödәnilmә 
müddәti keçmiş sığorta ödәmәsinin mәblәğini sığorta ödәnişi mәblәğindәn çıxmaq hüququna 
malikdir. 
12.7 Әgәr sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş kosmik fәaliyyәt sığorta müqavilәsinin qüvvәdә 
olduğu dövrdә bütövlükdә vә ya qismәn hәyata keçirilmәmişdirsә vә Sığortaçıdan asılı olmayan 
sәbәblәrә görә bundan sonra hәyata keçirilә bilmәyәcәkdirsә vә Sığortaçının mәsuliyyәti 
başlamamışdırsa, Sığortaçı sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsi anından 30 gün әrzindә sığorta 
haqqını hәmin sığorta müqavilәsi barәsindә işin aparılmasına çәkilmiş xәrclәr çıxılmaqla 
Şığortalıya qaytaracaqdır. 
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12.8 Sığorta müqavilәsi Sığortaçının mәsuliyyәti dövrünün başlanması anına qәdәr 
pozulduqda, Sığortaçı sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsi anından 30 gün әrzindә sığorta 
haqqını hәmin sığorta müqavilәsi barәsindә işin aparılmasına çәkilmiş xәrclәr çıxılmaqla 
Sığortalıya qaytarmağa borcludur. 
12.9 Sığorta müqavilәsi Sığortaçının mәsuliyyәti dövrünün başlanmasından sonra pozulduqda, 
sığorta müqavilәsi ilә vә bu Qaydalarla müәyyәn edilmiş hallar istisna olmaqla, sığorta haqqı 
qaytarılmalı deyildir. 

 
 
Maddә 13. Sığorta müqavilәsinin bağlanması vә qüvvәdә olması 

13.1. Sığorta müqavilәsi Sığortalının yazılı әrizәsinә әsasәn bağlanır, Sığorta müqavilәsinә 
әlavәdә Sığortalı Sığortaçının yazılı sorğusunda razılaşdırılmış informasiyanı Sığortaçıya tәqdim 
edir. 
Sığortalanma üçün әrizә sığorta müqavilәsinә әlavә edilir vә onun ayrılmaz hissәsidir. 
13.2. Sığorta müqavilәsi tәrәflәr onu imzaladığı andan bağlanmış hesab edilir. 
13.3. Әgәr sığorta müqavilәsi bağlanan vaxt Sığortalının bilәrәkdәn mötәbәr olmayan 
informasiya vermәsi, sığortalanmaya qәbul edilәn predmet barәsindә riskin dәrәcәsinin tәyin 
edilmәsi üçün әhәmiyyәt kәsb edәn vә ona mәlum olan mәlumatları gizlәtmiş vә ya tәhrif etmiş 
olması sübut edilәrsә, Sığortaçı sığorta müqavilәsinin etibarsız hesab olunmasını tәlәb etmәyә 
haqlıdır. 
13.4. Әgәr sığorta müqavilәsi bağlanan vaxt Sığortaçıya bildirilmiş hallarda әhәmiyyәtli 
dәyişikliklәr sığorta riskinin artımına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәrsә, Sığortalı, bu 
dәyişikliklәr ona mәlum olan kimi, bu haqda Sığortaçıya dәrhal yazılı surәtdә mәlumat vermәyә 
borcludur. 
13.5. Kosmik fәaliyyәtin sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş mәrhәlәlәrindәn hәr birinin sonunda 
Sığortalı dәrhal, kosmik fәaliyyәt mәrhәlәlәrindәn hәr birinin sonu anından 3 (üç) iş günü әrzindә 
Sığortaçıya yazılı şәkildә bildirişlәr göndәrәrәk müvafiq mәrhәlәnin bitmә tarixi vә onun keçmәsi 
haqqında informasiyanı ona bildirmәyә borcludur. 
13.6. Sığortaçı Sığortalı ilә razılaşdırdıqdan sonra vә qanunla müәyyәn edilmiş qaydada 
aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
 

13.6.1 Sığortalının sığortalanmış (kosmik fәaliyyәtin sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş) kosmik 
texnikaya aidiyyәti olan sәnәdlәri ilә tanış olmaq; 
13.6.2 Öz mülahizәsinә görә seçilmiş vә sığortalanmış (kosmik fәaliyyәtin sığorta müqavilәsindә 
göstәrilmiş) kosmik texnikaya aidiyyәti olan obyektlәrә öz nümayәndәlәrini vә ya müşahidәçilәrini 
göndәrmәk. 
 

13.7 Sığortalı sığorta müqavilәsi üzrә hüquqi münasibәtlәrә aidiyyәti olan hәr hansı 
dәyişikliklәr ona mәlum olan kimi bu haqda Sığortaçıya yazılı surәtdә bildirmәyә borcludur. 
13.8 Sığortalı sığorta müqavilәsi üzrә öz hüquqlarını vә vәzifәlәrini başqa şәxsә tamamilә vә 
ya qismәn hәvalә etdiyi halda Sığortaçının yazılı razılığı olarsa, sığorta müqavilәsi belә şәxs 
barәsindә öz qüvvәsini saxlayır. 
13.9 Sığorta müqavilәsi üzrә göndәrilәn bildirişlәr vә mәlumatlar yazılı formada yerinә 
yetirilmәli vә poçt, teleqraf, teletayp, telefon, elektron vә ya tәrәflәr arasında razılaşdırılmış başqa 
rabitә vasitәlәri ilә göndәrilmәlidir. 
13.10. Sığorta müqavilәsi üzrә (bildirişlәr vә mәlumatlar verilmәsi vaxtı tәrәflәrdәn birinin özü dә 
bilmәdәn yol vermiş olduğu sәhvlәr, nöqsanlar vә ya yanlış hәrәkәtlәr, әgәr hәr hansı belә sәhv 
vә ya nöqsan aşkar edilәndәn sonra dәrhal düzәldilmişdirsә, digәr tәrәfi öz öhdәliklәrinin 
icrasından azad etmir. 
13.11   Sığorta dövrü (Sığortaçının mәsuliyyәti dövrü) sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilir. 

13.12 Sığortaçının mәsuliyyәtinin başladığı vә başa çatdığı tarixlәr tәqvim tarixlәri kimi vә ya 
sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş hadisәlәrin baş vermәsi anları kimi göstәrilir. 
13.13 Әgәr mәsuliyyәtin başladığı vә başa çatdığı tarixlәr tәqvim tarixlәri kimi göstәrilmişdirsә, 
onda Sığortaçının mәsuliyyәti müqavilәdә göstәrilmiş tarixlәrdә saat 24:00-da başlayır vә saat 
24:00-da başa çatır (müqavilәnin imzalandığı yerin vaxtı ilә). 
13.14 Әgәr mәsuliyyәtin başladığı vaxt sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş hadisәlәrin baş 
vermәsi anı kimi göstәrilmişdirsә, onda belә hadisә müqavilәnin qüvvәdә olma müddәti әrzindә 
baş vermiş olmalıdır, әks tәqdirdә Sığortaçının mәsuliyyәti başlamır. 
13.15. Bütün hallarda aşağıdakı hadisәlәrdәn hәr hansı biri baş verdikdә Sığortaçının mәsuliyyәti 
başa çatır: 
13.15.1. sığorta riskinin mövcudluğuna sığorta hadisәsinin baş vermәsindәn başqa hallara görә 
xitam verilmәsi; 
13.15.2. sığorta mәblәği ölçüsündә sığorta ödәnişi ödәnilmәsinә sәbәb olmuş sığorta 
hadisәsinin (sığorta hadisәlәrinin mәcmusunun vә ya onların ardıcıllığının) baş vermәsi; 
13.15.3 . sığorta müqavilәsinin pozulması. 

 
14. Sığorta müqavilәsinә әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam verilmәsi 

qaydası 

14.1 Tәrәflәrin razılığı ilә sığorta müqavilәsinә dәyişikliklәr, әlavә edilә vә ya xitam verilә bilәr. 
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14.2 Sığorta müqavilәsinә onun bağlanmış olduğu müddәtdәn әvvәl o halda xitam verilir ki, 
onun qüvvәyә minmәsindәn sonra sığorta hadisәsinin baş vermәsi imkanı aradan qalxmış olsun 
vә sığorta riskinin mövcudluğuna sığorta hadisәsindәn başqa hallara görә, o cümlәdәn 
sığortalanmış kosmik texnikanın sığorta hadisәsinin baş vermәsindәn başqa sәbәblәrdәn mәhv 
olması halında xitam verilmiş olsun. 
14.3 Әgәr sığorta müqavilәsi bağlanandan sonra risk dәrәcәsinin artmasına sәbәb olan 
dәyişikliklәr baş vermişdirsә, Sığortaçı riskin artmasına müvafiq olaraq sığorta müqavilәsinin 
şәrtlәrinә dәyişiklik olunmasını vә / vә ya әlavә sığorta haqqı ödәnişlәri tәlәb etmәk hüququna 
malikdir. 
14.4 Sığortalı sığorta riski dәrәcәsinin artması ilә әlaqәdar, Sığortaçının sığorta müqavilәsinin 
şәrtlәrinә dәyişiklik olunması vә ya әlavә sığorta haqqı ödәnilmәsi barәdә tәlәbi ilә razılaşmadığı 
halda Sığortaçı müqavilәnin birtәrәfli qaydada pozulmasını tәlәb etmәk hüququna malikdir. 
Sığorta müqavilәsinin belә pozulması halında müqavilә riskdә göstәrilәn dәyişikliklәrin baş 
vermәsi anından pozulmuş hesab edilәcәkdir. 
14.5 Sığorta haqqının ödәnilmәmәsi vә/vә ya sığorta haqqının ödәnişi müddәtlәrinin pozulması 
halında Sığortaçı sığorta müqavilәsini birtәrәfli qaydada pozmaq hüququna malikdir. 

 
 

15. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermә ilә bağlı xәbәrdar etmә 

15.1. 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 
evvәl 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 üçün 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 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 qaytarıimır. 
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 Qaydalarm 16.1-ci vә 16.2-ci 
bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir. 
16.5. 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 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 
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Sığorta Müqavilәsi KA-nın işә yararlığının tәsdiq olunmasından dәrhal sonra (amma sığorta 
haqqının ilk hissәsinin vә ya tam ödәnilmәsindәn gec olmamaq şәrti ilә) qüvvәyә minir. 

Maddә 19. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәti 
 
Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olması müddәti Sığorta yalnız sığorta müqavilәsinin qüvvәdә 
olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta hadisәlәrini әhatә edir. 

 
Maddә 20.  Sığorta müqavilәsi qüvvәdә  olduğu  zaman tәrәflәrin qarşılıqlı 

münasibәtlәri 

20.1. Sığortalı sığorta müqavilәsi bağlandıqdan şonra 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. 
20.2. Sığorta riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına tәsir göstәrә bilәn hallar haqqında 
mәlumatı aldıqdan sonra Sığortaçı: 
 

20.2.1. Sığorta müqavilәsinә müvafiq dәyişikliklәr edә bilәr; 
20.2.2. әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr; 
20.2.3. bu şәrait yarandıqdan sonra Sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr. 

Maddә 21. Tәhlükәsizlik normalarının pozulması 

21.1. Әgәr Sığortalı, kosmik fәaliyyәtin istәnilәn mәrhәlәsindә tәhlükәsizlik 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 
müddetindә Sığortaçının göstәrilәn pozuntular aradan qaldırılanadәk sığorta müqavilәsini lәğv 
etmәk hüququ var. 
21.2. Sığortaçı sәbәbi bilavasitә tәhlükәsizlik qaydalarının pozulması olan sığorta hadisәlәrinә 
göre sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina etmәk hüququna malikdir. Lakin belә qaydaların pozulması 
itkilәrin baş vermәsi sәbәbi ilә әlaqәli olmadıqda sığorta ödәnişi verilmәlidir. 

Maddә 22. Sığortalının qәsdәn edilәn hәrәkәtlәri 
 
22.1. Әgәr Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsinә aparıb çıxaran hәrәkәtlәri qәsdәn 
otdikdә 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 baş vermiş hallar barәdә bilә-bilә yalan 
mәlumat vermiş olduğu müәyyәnlәşdirilsә, Sığortaçı hәmin sığorta hadisәlәrinә görә sığorta 
ödәnişini vermәk öhdәliyindәn tam şәkildә azad edilir. 
22.2. Әgәr Sığortalı, Sığortalının işçilәri sığortalanmış әmlaka qәsdәn ziyan vurmağa, zәrәrin 
sebәbinin 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. 

 

VI Fәsil. Sığorta hadisәsi zamanı edilәcәk hәrәkәtlәr  

Maddә 23. Sığorta hadisәsi. 

23.1 Kosmik texnikanın sığortası hissәsindә Sığorta hadisәsi sığortalanmış әmlakın tamamilә 
mәhv olmasına, konstruktiv baxımdan tamamilә mәhv olmasına, qismәn mәhv olmasına vә ya 
zәdәlәnmәsinә gәtirib çıxarmış vә bu Qaydalara uyğun olaraq Sığortaçının sığorta ödәnişi 
ödәmәk öhdәliyi ilә nәticәlәnmiş hadisәdir. 
23.2 Sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş kosmik fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi nәticәsindә 
üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına vә ya әmlakına vurulmuş ziyanın ödәnişi üzrә 
Sığortaçının öhdәliyinin yaranması, әgәr bu Qaydalara uyğun olaraq, belә ziyan Sığortaçı 
terefindәn kompensasiya edilmәlidirsә, Mülki mәsuliyyәtin sığortalanması hissәsindә Sığorta 
hadisәsidir. 

 
Maddә 24. Sığorta hadisәsi baş verdikdә tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri 

 
24.1. Sığortalı aşağıdakı vәzifәlәri yerinә yetirmәyә borcludur: 
24.1.1. Yaranmış vәziyyәtdә mümkün zәrәrlәrin azaldılması üzrә ağlabatan vә әlçatan tәdbirlәr 
görmәli; 
24.1.2. Dәrhal, lakin istәnilәn halda hadisә haqqında bildiyi andan sonra 72 (yetmiş iki) saatdan 
gec olmayaraq Sığortaçıya bu barәdә mәlumat vermәli vә ona hadisәnin baş vermә vaxtı vә 
şәraiti, habelә onun güman edilәn sәbәblәri haqqında әtraflı informasiyadan ibarәt yazılı bildiriş 
göndәrmәli; 
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24.1.3. Sığortaçının mümkün zәrәrlәrin azaldılmasına yönәldilmiş göstәrişlәrinә, әgәr belә 
göstәrişlәr Sığortalıya bildirilmişdirsә, riayәt etmәli; 
 

24.1.4. Hadisә haqqında Sığortaçıya bildiriş göndәrilәndәn sonra 30 (otuz) gündәn gec 
olmayaraq, hadisә haqqında әrizәni Sığortaçıya göndәrmәli, hәmin әrizәdә hadisәnin yeri, tarixi, 
vaxtı vә xarakteri, onun baş vermәsinin ehtimal edilәn sәbәblәri vә zәrәrlәrin ölçüsü haqqında 
informasiyanı әks etdirmәli; 
24.1.5. Onun sәrәncamında olan vә sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә görә kompensasiya edilmәli 
olan zәrәrlәr vurulmasını sübut edәn bütün materialları vә sәnәdlәri, hadisәnin şәraiti barәsindә 
başqa informasiyanı, Sığortaçıya tәqdim etmәli; 
24.1.6. Sığortaçının tәlәbinә әsasәn, qәza komissiyasının işindә onun nümayәndәsinin iştirakını 
tәmin etmәli; 
24.1.7. Sığortalının subroqasiya hüququnun Sığortaçıya keçmәsini tәmin etmәli;

24.1.8. Sığortalıya qarşı pretenziyalar tәqdim edilmәsi vә ya ona qarşı mәhkәmә iddiası 
qaldırılması ilә әlaqәdar Sığortalı vә ya onun nümayәndәlәri tәrәfindәn alınmış bütün tәlәblәri, 
bildirişlәri, mәhkәmә çağırışlarını vә ya mәhkәmәnin başqa tәlimatlarını dәrhal Sığortaçıya 
göndәrmәli; 
24.1.9. Hәr hansı pretenziya, tәlәb vә ya iddia alındıqda Sığortaçının belә pretenziya, tәlәb vә 
ya iddianı müstәqil tәnzimlәmәsi imkanını tәmin etmәli; 

 

24.1.10. Mәhkәmә dinlәmәlәrindә vә mәhkәmә araşdırmalarında Sığortaçıya kömәk etmәli vә 
onun xahişinә әsasәn mәhkәmә dinlәmәlәrindә vә mәhkәmә araşdırmalarında iştirak etmәli, 
pretenziyaların nizama salınmasına vә mәhkәmә işlәrinin aparılmasına kömәk etmәli. Belә 
xahişlә әlaqәdar Sığortalı tәrәfindәn vә ya onun adından çәkilmiş xәrclәr Sığortaçı tәrәfindәn 
ödәnilir. 
24.1.11. Sığortaçının razılığı olmadıqda hәr hansı ödәnişlәr etmәkdәn, öz üzәrinә öhdәliklәr 
götürmәkdәn vә ya hadisә baş verәn vaxtda zeruri olan tәxirәsalınmaz tibbi yardım göstәrilmәsi 
ilә bağlı xәrclәrdәn başqa, hәr hansı xәrclәr çәkmәkdәn, o cümlәdәn üçüncü şәxslәrә kömәk 
göstәrmәkdәn imtina etmәlidir. Әks tәqdirdә Sığortalının belә ödәmәlәri, öhdәliklәri vә xәrclәri 
Sığortaçı tәrәfindәn kompensasiya edilmәli deyildir. 
24.2. Sığortaçı aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
24.2.1. Sığortalıya onun mümkün zәrәrlәrinin azaldılmasına yönәldilmiş sonrakı hәrәkәtlәri 
haqqında göstәrişlәr vermәk. 
24.2.2. Hadisә yerini müayinә etmәk vurulmuş zәrәrin hәcmini müәyyәn etmәk. 
24.2.3. Qәza komissiyasının işindә iştirak etmәk. 
24.2.4. Hadisәnin sәbәblәrini vә şәraitini müstәqil şәkildә müәyyәnlәşdirmәk, bu mәqsәdlә 
müstәqil mütәxәssislәrdәn ibarәt ekspert komissiyalarını cәlb etmәk; 
24.2.5. Üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına vә ya әmlakına zәrәr vurulmasına görә 
Sığortaçıya qarşı qaldırılmış mәhkәmә iddiası vә ya başqa tәhqiqatlar üzrә Sığortaçının adından 
vә Sığortaçının xeyrinә cavabdeh olmaq; 
24.2.6. Sığortalının cavabdeh kimi çıxış etdiyi istәnilәn pretenziyanı vә ya iddianı özünün 
mәqsәdәuyğun hesab etdiyi kimi tәnzimlәmәk. 

 
Maddә 25. 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 istenilәn 
zәrәr, xәsarәt vә yaranmış mәsuliyyәtә münasibәtdә sığorta tәminatı verilmir. Belә tәdbirlәr 
hәyata keçirilәrkәn Sığortalı Sığortacının verdiyi bütün tәlimatları yerinә yetirmәyә borcludur. 

Maddә 26. Sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt 
 

26.1. 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. 
 
Z6.2. Sığortalı sığorta hadisәsi nәticәsindә zәrәr çәkmiş bütün әmlakı Sığortaçı onlara baxış 
keçirәnә qәdәr zәdәli olduğu vәziyyәtdә qoruyub saxlamalıdır. 

26.3. Sığortaçı, hәmçinin onun sәlahiyyәt verdiyi istәnilәn şәxs üzәrinә heç bir mәsuliyyәt 
götürmәdәn vә ya sığorta müqavilәsi üzrә Sığortaçının hәr hansı hüquqlarını azaltmadan zererin 
baş verdiyi binaya girmәk, onu öz sahibliyinә götürmәk vә sahibliyindә saxlamaq, hemçinin 
istәnilәn sığortalanmış әmlakı sahibliyinә götürmәk vә ya onun hәr hansı ağlabatan meqsәdlәr 
üçün vә üsullarla Sığortaçıya verilmәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir. Әgәr yuxarıda 
sadalanan şәrtlәr yerinә yetirilmәzsә, sığorta ödәnişi verilmir. 

26.4. Faktiki tәmir üzrә tәmir xәrclәri Sığortaçı ilә razılaşma әsasında müәyyәnlәşdirildikdә, tәmir 
başlayana qәdәr tәmir emalatxanası da Sığortaçı ilә razılaşdırılmalıdır. 
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26.5. 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. 

26.6. Sığortalının Sığortaçı ilә ilkin razılıq olmadan öz mәsuliyyәtinin tanınmasına yönәlmiş hәr . 
hansı hәrәkәti etmәyә, saziş bağlamağa vә ya vәd vermәyә hüququ yoxdur. 

26.7. Sığortaçı sığorta hadisәsi ilә bağlı bütün rәsmi vә qeyri-rәsmi araşdırmalarda Sığortalının 
fnenafelәrini öz hesabına tәmsil vә müdafiә edә bilәr.  

 

Maddә 27. Sığorta hadisәsini sübut etmәk vәzifәsi 

27.1. Sığorta hadisәsi faktının vә dәyәn zәrәrin hәcminin sübut edilmәsi vәzifәsi Sığortalının 
üzәrinә qoyulur. 

27.2. 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. Sığorta ödәnişi 

 

Maddә 28. Sığorta ödәnişi 

28.1 Sığorta ödәnişinin hәcmi sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş sığorta mәblәğindәn 
(Sığortaçının mәsuliyyәtinin limitindәn) artıq ola bilmәz. 

28.2 Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar Sığortaçı tәrәfindәn sığorta ödәnişinin 
verilmәsi üçün zәruri sәnәdlәri: sığorta ödәnişinin verilmәsi barәdә sığorta tәlәbi vә sığorta 
müqavilәsinin şәrtlәrinә görә kompensasiya edilmәli olan zәrәrlәrin mövcudluğunu vә hәcmini 
B ü b u t  edәn sәnәdlәr sığortanın (qәza komissiyanın işi barәdә aktın, hesabların, mәhkәmә 
qәrarlarının surәtlәri vә s.) әsasında qәbul edilir. Qәrarın qәbul edilmәsi müddәti - sığorta 
ödәnişinin verilmәsi üçün әsas olan sonuncu sәnәdlәrin Sığortaçı tәrәfindәn alınması günündәn 
otibarәn әn çoxu 60 (altmış) gündür. 

28.3 Sığorta ödәnişinin hәcmi, zәrәr mәblәğini tәsdiq edәn vә tәqdim olunmuş sәnәdlәrә 
08asen müәyyәn edilir. 

28.4 Sığortalanmış әmlakın zәdәlәnmәsi halında sığorta ödәnişi hәmin әmlakın sığorta 
hadisәsindәn әvvәlki vәziyyәtә qәdәr onun bәrpasının dәyәrinә bәrabәr olacaq. 

28.5 Sığortalanmış әmlakın tamamilә mәhv olması vә ya tamamilә konstruktiv mәhv olması 
halında sığorta ödәnişi sığorta mәblәğinә bәrabәr olacaq. 

28.6 Sığortalanmış әmlakın qismәn mәhv olması halında sığorta ödәnişinin hәcmi birbaşa 
hәqiqi zәrәr hәcmindә tәyin edilir. 

28.7 Üçüncü şәxslәrin hәyatına, sağlamlığına vә ya әmlakına vurulmuş ziyan üçün sığorta 
ödәnişinin hәcmi әrazisindә ziyan vurulmuş ölkәnin qanunvericiliyinә uyğun olaraq müәyyәn edilir. 

28.8 Baş vermiş hadisә sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә müvafiq olaraq sığorta hadisәsi hesab 

edildiyi hallarda, Sığortalı tәrәfindәn zәrәrin hәmçinin azaldılması üzrә çәkilmiş zәruri vә 
moqsedәuyğun xәrclәr dә ödәnilir. 

28.9 Sığorta ödәnişinin verilmәsi Sığortaçı tәrәfindәn baş vermiş hadisәnin sığorta hadisәsi 
kimi tanınması haqqında qәrar qәbul edilәn andan 60 (altmış) gün әrzindә hәyata keçirilir. 

28.10 Sığortaçı sığorta ödәnişi ödәnilmәsi әvәzinә zәrәr vurulmuş vә ya mәhv olmuş 
sığortalanmış әmlakı vә ya onun hissәsini әvәz etmәyә vә ya onu sığorta hadisәsinin baş verdiyi 
anda olduğu şәkildә bәrpa etmәyә haqlıdır. 

28.11 Әgәr Sığortalı vurulmuş zәrәrlәrә görә cavabdeh şәxslәrdәn kompensasiya almışdırsa, 
Sığortaçı yalnız sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә görә ödәnilmәli olan mәblәğ ilә Sığortalı 
tәrәfindәn alınmış mәblәğ arasındakı fәrqi ödәyir. 

28.12 Әgәr Sığortalı özünün vurulmuş zәrәrlәrә görә cavabdeh şәxsә qarşı tәlәb hüququndan 
imtina etmişdirsә vә ya belә hüququn hәyata keçirilmәsi onun tәqsiri üzündәn qeyri-mümkün 
olarsa, Sığortaçı müvafiq hәcmdә sığorta ödәnişi ödәmәk vәzifәsindәn azad olur, ödәniş artıq 
hәyata keçirilmiş olduqda isә Sığortalı alınmış kompensasiyanı sığorta ödәnişinin alınması 
günündәn etibarәn başqasının әlavә edilmiş yad pul vәsaitlәrindәn istifadә üçün hesablanmış 
faizlә bәrabәr Sığortaçıya qaytarmağa borcludur. 
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28.13 Әgәr Sığortalının sığorta müqavilәsi bağlanan vaxt vә ya sığorta ödәnişinin verilmәsi 
haqqında tәlәb irәli sürülәn vaxt bilәrәkdәn Sığortaçıya mötәbәr olmayan informasiya bildirmәsi, 
ona bәlli olan, hadisәyә әlaqә olan mәlumatları qәsdәn gizlәtmәsi vә ya tәhrif etmәsi sübut 
edilәrsә, Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina etmәyә, ödәniş artıq hәyata keçirilmiş 
olduqda isә sığorta ödәnişinin qaytarılmasını tәlәb etmәyә haqlıdır. 

28.14 Sığortalı bu Qaydaların göstәrilmiş vәzifәlәrә әmәl etmәdiyi halda Sığortaçı Sığortalıya 
sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina etmәyә haqlıdır. 

 
 
Maddә 29. Zәrәrin azaldılması mәqsәdilә çәkilәn xәrclәr 

29.1. Sığorta ödәnişinә düşәn İtkilәrin azaldılması mәqsәdilә çәkilәn әsaslandırılmış xәrclәrin 
әvәzi, әgәr belә xәrclәr zәruridirsә vә ya Sığortaçının göstәrişlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün 
çekilmişdirsә, digәr itkilәrin әvәzinin ödәnilmәsi mәblәği ilә birlikdә sığorta mәblәğini aşmamaq 
şertilә (hәr bir halda 5%-dәn yuxarı olmamaqla) Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir. 
29.2. Sığortalının itkilәrin aradan qaldırılması vә ya azaldılması üçün ağlabatan vә mümkün 
tәdbirlәri bilәrәkdәn görmәmәsi nәticәsindә baş verәn itkilәrin әvәzinin ödәnilmәsindәn Sığortaçı 
azaddır. 

 
Maddә 30. Sığorta hadisәsinin araşdırılması mәqsәdilә çәkilәn xәrclәr 

 
Sığorta hadisәsinin sәbәblәrinin vә şәraitinin aydınlaşdırılması, zәrәrlәrin hәcminin müәyyәn 
odilmәsi üçün çәkilәn zәruri xәrclәr, bu xәrclәrin digәr xәrclәrlә birlikdә sığorta mәblәğini 
ıışmaması şәrtilә Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir. 

Maddә 31. Natamam sığorta 

31.1. Sığorta mәblәği kosmik texnikanın dәyәrindәn az olduqda, sığorta müqavilәsindә başqa lı.ıl 
nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta ödәnişi sığorta mәblәğinin әmlakın sığorta dәyәrinә mütәnasib 
surәtdә azaldılır. 
31.2. Kosmik texnikanın hәqiqi dәyәri onun bәrpa dәyәri kimi müәyyәn olunur, daşınar әmlakın 
hәqiqi dәyәri isә onun bazar qiymәtini tәşkil edir. 

 
 
Maddә 32. Subroqasiya hüququnun keçmәsi 

 
32.1. Subroqasiya hüququ, sığorta ödәnişi almış şәxsin ona dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt 
dıışıyan üçüncü şәxsә qarşı malik olduğu hüquqlardan vә vasitәlәrdәn hәmin ödәnişi vermiş 
sığortaçının istifadә etmәk hüququdur. 
32.2. 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. 
32.3. Sığortalı sığorta ödәnişini aldıqda subroqasiya hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün 
özündә olan bütün lazımi sәnәdlәrlә Sığortaçını tәmin etmәlidir. 

 

32.4. 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. 

Maddә   33.   Sığorta   ödәnişinin   hәyata   keçirilmәsindәn   sonra tәrәflәrin 
münasibәtlәri 
 
33.1 Kosmik texnika tamamilә vә ya konstruktiv baxımdan tamamilә mәhv olduqda sığorta ödәnişinin 
verilmәsi halında Sığortalı, Sığortaçının tәlәbinә görә, sığortalanmış әmlakın Sığortaçının mülkiyyәtinә 
keçirilmәsi üçün lazım olan bütün formal prosedurları yerinә yetirmәyә borcludur. 
Әgәr Sığortaçı belә әmlakı öz mülkiyyәtinә qәbul etmәkdәn imtina etmişdirsә, Sığortalı isә hәmin 
әmlakın satışından vә ya sonrakı istifadәsindәn gәliri alarsa, onda Sığortaçı belә gәlirin ödәnilmiş 
sığorta ödәnişi hәcmindә hissәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir.  
33.2. Әgәr sığortalanmış әmlakın qismәn mәhv olması ilә әlaqәdar sığorta ödәnişi ödәnilmәsindәn 
sonra Sığortalı hәmin әmlakın sığorta ödәnişi ödәnilmiş hissәsindәn istifadәdәn gәliri almaqda davam 
edәrsә, Sığortaçı belә gәlirin müvafiq hissәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir. 
33.3. Әgәr sığortalanmış әmlakın qismәn mәhv olması ilә әlaqәdar sığorta ödәnişi 
ödәnilmәsindәn sonra onun iş qabiliyyәti qismәn vә ya tamamilә bәrpa edilmiş olarsa, Sığortalı 
bәrpa tarixindәn etibarәn 60 (altmış) gün әrzindә sığorta ödәnişinin müvafiq mәblәğini 
Sığortaçıya qaytarmalıdır. 
33.4. Sığortalının sığorta nәticәsindә әvәzi ödәnilmiş zәrәr üçün cavabdeh şәxsә münasibәtdә malik 
olduğu tәlәb hüququ әmlakın sığortası hissәsindә sığorta ödәnişi ödәnildikdәn sonra ödәnilmiş mәblәğ 
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hәddindә Sığortaçıya keçir. Sığortalı sığorta ödәnişinı aldığı vaxtda onda olan bütün sәnәdlәri vә 
sübutları Sığortaçı vermәyә vә belә hüququn hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan bütün rәsmi 
prosedurları yerinә yetirmәyә borcludur. 
33.5. Әgәr vurulmuş zәrәrlәr üçün cavabdeh olan hüquqi vә ya fiziki şәxs sığorta müqavilәsi üzrә  
Әlavә sığortaçıdırsa vә ya Sığortalı tәrәfindәn sığortalanmış әmlakın istehsal edilmәsi, 
yüklәmә-boşaltma işlәrinin hәyata keçirilmәsi, daşınması, işә salınmağa hazırlanması, işә salınması, 
istismara verilmәsi vә orbitdә istismarı da daxil olmaqla, sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş kosmik 
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar, Sığortalılә mülki-hüquqi münasibәtlәrindәdirsә vә ya әgәr 
Sığortaçının mәsuliyyәti başlayana qәdәr belә şәxs barәsindә Sığortalı Sığortaçıya bu barәdә yazılı 
surәtdә xәbәrdar edәrәk belә şәxsә münasibәtdә malik olduğu tәlәb hüququndan imtina etmişdirsә, 
Sığortalının belә tәlәb huququ Sığorta ödәnişini ödәmiş Sığortaçıya keçmir. 
33.6. Bu Qaydaların mәqsәdlәri üçün Әlavә Sığortaçılar dedikdә, sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş, 
barәlәrindә subroqasiya tәtbiq edilmәyәn şәxslәr başa düşülür. 

Maddә 34. Yekun müddәalar 
 
34.1. Bu Qaydalar әsasında bağlanmış sığorta müqavilәlәri Azәrbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinә uyğun olaraq tәtbiq vә şәrh edilmәlidir. 
34.2. Bu Qaydalarla tәnzimlәnmәyәn bütün mәsәlәlәr Azәrbaycan Respublikasının qüvvәdә olan 
qanunvericiliyinә uyğun olaraq tәnzimlәnmәlidir. 
34.3.	 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә sığorta müqavilәsi üzrә hüquqi münasibәtlәrlә 
әlaqәdar dәyişikliklәr edildiyi halda, әgәr müvafiq normativ aktlar bunu tәlәb edirsә, sığorta müqavilәsi 
belә dәyişikliklәrә uyğunlaşdırılmalıdır. 
34.4. Tәrәflәr bu Qaydalar әsasında bağlanmış sığorta müqavilәlindәn vә ya onlarla әlaqәdar yarana 
bilәcәk bütün mübahisәlәri vә fikir ayrılıqlarını danışıqlar yolu ilә hәll edәcәklәr.  
34.5.	 Әgәr belә mübahisәlәr vә fikir ayrılıqları danışıqlar yolu ilә hәll edilmәzsә, onlar Azәrbaycan 
Respublikasının qüvvәdә olan qanunvericiliyinә uyğun olaraq hәll edilәcәkdir. 


