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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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ÜMUMİ MÜDDӘALAR
Bu Qaydalar Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi, “Sığorta fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanununa vә digәr normativ-hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmışdır.
1.

SIĞORTANIN SUBYEKTLӘRİ

1.1. Sığortalı bu müqavilә ilә müәyyәn olunmuş sığorta haqqı mәblәğini sığortaçıya ödәmәyi, Sığortaçı isә sığortalıya
mәxsus qiymәtli әşyaların daşınması zamanı onların hәr hansı formada itkisi ilә bağlı dәyәn zәrәrin әvәzinin
müqavilә şәrtlәri daxilindә ödәnilmәsi mәqsәdilә sığortalamağı öhdәsinә götürür.
1.2. Qiymәtli әşyalar dedikdә aşağıdakılar başa düşülür:
- Istәnilәn valyutada olan nağd pullar, qiymәtli kağızlar (sәhm, istiqraz, çek, şәhadәtnamә, bono vә s.), tәminat
mәktubu, borc öhdәliklәri vә s.;
-

külçә vә digәr formada olan әlvan metallar, nәcib metallar, qiymәtli daşlar vә zinәt әşyaları vә s.;

-

nadir vә әntiq әşyalar, kolleksiyalar vә s.;

1.3. Sığorta müqavilәsinә әsasәn Sığortalılar dedikdә Sığortaçı ilә müqavilә bağlayan aşağıda qeyd olunan hüquqi
şәxslәr başa düşülür:
- Qiymәtli әşyaların saxlamağa hüququ olan, AR Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn verilәn lisenziyaya uyğun olaraq
fәaliyyәt göstәrәn bank vә vә digәr kredit tәşkilatları;
- Xüsusi avadanlıqla tәchiz edilmiş nәqliyyat vasitәlәrindә qiymәtli әşyaların daşınmasını hәyata keçirmәk üçün
sәlahiyyәtli orqanlar tәrәfindәn lisenziya verilmiş nәqliyyat-ekspeditor şirkәtlәri;
-

Inkassasiya xidmәtlәri.

1.4. Müqavilәyә әsasәn yalnız Sığortalıya mәxsus risk vә onun xeyrinә sığortalana bilәr.
Hazırki sığortaya әsasәn heç bir digәr faydalanan, o cümlәdәn qiymәtli әşyaların daşınması vә saxlanması üçün etibar
edilәn, lakin müqavilә üzrә sığortalı sayılmayan bank vә kredit tәşkilatları, nәqliyyat-ekspeditor şirkәtlәri vә ya
inkassasiya xidmәtlәri hәr hansı sığorta ödәnişi almağa hüquqları yoxdur.

2.

SIĞORTA SİNFİ VӘ SIĞORTA OBYEKTİ
2.1. Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu sığorta obyektinә görә әmlak sığortasına aid olan daşıma
üsulundan asılı olmayaraq yükün zәdәlәnmәsi, korlanması, mәhv olması, yaxud hәr hansı formada itkisi
nәticәsindә sığortalının әmlak mәnafelәrinә dәyәn zәrәrin әvәzinin tam vә ya qismәn ödәnilmәsi miqdarında
sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutan yüklәrin (nәqliyyat) sığortası sinfinә aiddir.
2.2. Sığorta obyekti daşınan qiymәtli әşyaların mәhv olması vә itkisi ilә bağlı Sığortalının AR-nın qanunvericiliyinә zidd
olmayan әmlak mәnafeyidir.

3.

SIĞORTA RİSKLӘRİ
3.1. Bu qaydalara әsasәn aşağıda aşağıdakı hadisәlәrin sәbәb olduğu ziyan, zәrәr vә xәrclәrә Sığorta Şirkәti
tәrәfindәn tәminat verilir:
3.1.1.
Hәr hansı sәbәbdәn maddi zәrәr vә ya mәhvolma, o cümlәdәn aşağıda qeyd olunan sәbәblәrlә әlaqәdar
olaraq:
-

Yanğının tәsiri olaraq (ildırım vurması, partlayış, yanğın vә yanğınsöndürmә vasitәlәrindәn istifadә etmә.);

- Xarici tәsir (yol-nәqliyyat hadisәlәri, qiymәtli әşyaların yüklәnmәsi/boşalması, xarici reklam vәsaitlәrinin,
elektrik xәtlәri dirәklәrinin, ağacların, uçan obyektlәrin vә onların hissәlәrinin düşmәsi vә s.);
-

Tәbii fәlakәtlәr (fırtına, tufan, qasırğa, dolu, sel, zәlzәlә);

- Üçüncü şәxslәrin qeyri-qanuni hәrәkәtlәri (oğurluq, soyğunçuluq, quldurluq, vandalizm vә xuliqanlıq
hәrәkәtlәri);
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3.1.2.
Sığortalının әmәkdaşları (rәhbәr işçilәrdәn başqa), sığortalı sayılmayan qiymәtli әşyaları daşıyan şirkәtin
vә ya inkassasiya xidmәtlәri göstәrәn şirkәtin әmәkdaşlarının fırıldaq hәrәkәtlәri;
Sığortalının rәhbәr işçilәrinә aşağıdakılar aid edilir:
-

Baş direktor (direktor) vә onun müavinlәri qismindә fәrdi icraedici orqan;

-

İdarә heyәti üzvlәri (müdiriyyәt) qismindә kollegial icraedici orqan;

3.1.3.

Sığorta hadisәsi aşağıdakı hallarda baş vermiş hesab edilir:

- Bu qaydaların 3.1.1. maddәsinә uyğun olaraq, hava nәqliyyat vasitәsi ilә daşıma zamanı sığorta qiymәtli
әşyaların daşınması yalnız әn azı iki mühafizәçi tәrәfindәn müşayiәt edilmәsi şәrtilә qüvvә olmuş sayılır;
- Bu qaydaların 3.1.2. maddәsinә uyğun olaraq, zәrәrlәr onların baş vermәsindәn 72 saat әrzindә (qeyri-iş
günlәri: şәnbә, bazar günlәri, rәsmi bayramlardan başqa) aşkar edilibsә;
3.1.4.
Bu qaydaların 3.1.2 maddәsindә qeyd edilәn risklәrin sığortalanması yalnız 3.1.1 maddәsindә qeyd edilәn
risklәrin sığortası mövcud olarsa hәyata keçirilә bilәr.

4.

SIĞORTA TӘMİNATINDAN İSTİSNALAR
4.1. Aşağıdakı hadisәlәrin sәbәb olduğu ziyan, zәrәr vә xәrclәrә sığorta tәminatı verilmir:
4.1.1.

Radioaktiv tәsirin nәticәsi:

-

Radiokativ çirklәnmә zamanı yaranan radioaktiv şüalanma;

-

Radioaktiv, zәhәrli, partlayıcı vә digәr tәhlükәli obyektlәrin vә s. mövcudluğu ;

-

Nüvә parçalanması reaksiyasının istifadә ilә bağlı hәr hansı silahın tәtbiq edilmәsi vә s.;

4.1.2.
Tәtilçilәrin, sahibkar tәrәfindәn bağlanmış müәssisә işçilәrinin etiraz nümayişlәri vә ya tәtil, qarışıqlıq vә
ya xalq hәrәkatlarında iştirak edәn şәxslәrin hәrәkәtlәri;
4.1.3.

Tәtil, müәssisәnin sahibkar tәrәfindәn bağlanması (lokaut), qarışıqlıq vә ya xalq hәrәkatları;

4.1.4.

Terroristlәrin vә ya siyasi mәqsәdlәr güdәn şәxslәrin hәrәkәtlәri;

4.1.5.

Müharibә, vәtәndaş müharibәsi, iğtişaş, qiyam, üsyan vә bunların nәticәsindә baş verәn daxili qarışıqlıq,

4.1.6.
Zәbtetmә, müsadirә, hәbs, qadağa vә ya әlindәn alınma (qarәt istisna olmaqla), onların nәticәlәri vә ya
onlara tәşәbbüs;
4.1.7.

Unudulub qalmış minalar, mәrmilәr, bombalar vә digәr hәrbi sursatlarla toqquşmanın nәticәsi.

4.1.8.

Qadağan edilmiş vә ya gizli ticarәt (qaçaqmalçılıq);

4.1.9.

Sığortalının vә ya onun işçilәrinin qәsd hәrәkәtlәri, etimaddan sui-istifadәsi vә ya kobud sәhvlәri;

4.1.10.

Sığortalanmış әmlakda gözlә ayırd elәmәk mümkün olmayan çatışmazlıqlar vә qüsurlar;

4.1.11.
Sığortalanmış әmlakın tәbii keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrinin itmәsi; normal temperaturun vә ya temperaturun
normal dәyişmәsinin, baqaj havasının tәsiri;
4.1.12.

Sığortalanmış әmlaka göbәlәklәr, gәmiricilәr, hәşәratlar tәrәfindәn vurulan ziyan;

4.1.13.
Sığorta edilmiş әmlakın lazımi qaydada qablaşdırılmaması (qiymәtli әşyalar plomblaşdırılmış, möhkәm
bağlanmış kisәlәrdә daşınmalıdır);
4.1.14.

Gecikmәlәr vә müәyyәn edilmiş daşıma müddәtindәn artıq gözlәmәlәr;

4.1.15.
Sığortalı tәrәfindәn daşınacaq qiymәtli әşyanın miqdarı, dәyәri, alıcının ünvanı vә bu kimi digәr
mәlumatların sığortaçıya, nәqliyyat firmasına vә ya poçt idarәsinә yarımçıq vә ya sәhv bildirilmәsi;
4.1.16.

Müvafiq idarәlәrin vә ya daşıyıcının tәlimatına vә ya irәli sürdüyü şәrtlәrә әmәl edilmәmәyi;

4.1.17.

Qanunvericiliyә әsasәn etibarsız sayılan saxta sәnәd vә tәminat mәktubları;
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4.2. Aşağıda qeyd olunanların nәticәsindә aşkar edilmiş zәrәr sığorta hadisәsi hesab edilmir vә tәminata daxil deyil:
4.2.1.
Sәnәdlәrә әsasәn daşımaya tәqdim olunmuşdan qabaq, elәcә dә Sığortalıya çatdırıldıqdan sonra әmlaka
dәyәn zәrәr;
4.2.2.
Fırıldaq hәrәkәtlәr olmadığı halda inventarlaşma zamanı vә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin analizi zamanı aşkar
edilәn çatışmamazlıqlar;

5.

SIĞORTA TӘMİNATININ QÜVVӘYӘ MİNMӘ VӘ QÜVVӘDӘN DÜŞMӘ VAXTLARI
5.1. Sığorta tәminatı, qiymәtli әşyaların daşınma üçün nәqliyyat firmasının sәlahiyyәtli nümayәndәsinә, mühafizә
altında hәyata keçirilәn daşımalarda isә, mühafizәni tәmin edәcәk şәxsә tәhvil verilmәsi ilә başlayır. Sığorta
tәminatının başlaması üçün qiymәtli әşyaların, nәqliyyat şirkәtinin sәlahiyyәtli nümayәndәsinә vә ya mühafizәni
tәmin edәcәk şәxsә öhdәlik vә ya tәhvil-tәslim qәbzi ilә tәhvil verilmәsi zәruridir.
5.2. Sığorta tәminatı, qiymәtli әşyaların son tәyinat mәntәqәsindә alıcıya vә ya onun sәlahiyyәtli nümayәndәsinә
(әlaqәdar işçisinә) tәhvil verildiyi zaman sona çatmış hesab olunur. Tәhvil vermә vaxtının uzandığı hallarda,
tәminat müddәti qiymәtli әşyaların son tәyinat mәntәqәsinә çatdırıldığı tarixdәn hesablanmaqla üçüncü günün
sonuna qәdәr davam edir.
5.3. Göndәrilәn qiymәtli әşyaların hәr hansı bir sәbәbdәn alıcıya tәhvil verilә bilmәmәyi vә ya alıcının hәmin mallardan
imtina etdiyi hallarda, sığorta tәminatının müddәti razılaşdırılmış әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsi şәrtlә, hәmin
qiymәtli әşyaların sığortalıya geri qaytarılmasına qәdәr davam etdirilә bilәr.

6.

SIĞORTA MӘBLӘĞİ VӘ AZADOLMA MӘBLӘĞİ
6.1. Sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrinә bәrabәr olması әsasdır. Sığortalının daşınacaq qiymәtli әşyaların nәqliyyat
firmasına bildirdiyi mәblәği bütövlükdә sığorta etdirmәsi zәruridir.
6.2. Birja әmәliyyatları üçün qiymәtli әşyaların sığorta dәyәri sığortanın qüvvәyә mindiyi gün üçün vә ya hәmin әrazidә
vә ya әn yaxın әrazidәki birja kurs dәyәridir.
6.3. Digәr sәnәd vә qiymәtli әşyaların sığorta dәyәri sığorta müqavilәsinin bağlandığı әrazidә sığortanın hüquqi
qüvvәyә mindiyi gün üçün müәyyәn edilәn kurs dәyәridir.
6.4. Sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrindәn artıq olan hissәsi etibarsız sayılır. Sığorta mәblәği, sığorta dәyәrindәn az
olarsa, sığorta ödәnişi, sığorta mәblәği ilә sığorta dәyәri arasındakı nisbәtә uyğun olaraq ödәnilir.
6.5. Müqavilә üzrә başqa cür razılaşdırılmamışdırsa sığorta mәblәği aşağıdakı kimi hesablanır:
6.5.1.

bir illik sığorta müddәti әrzindә olan daşımalar üzrә:

S = N *C * D * R
Burada:
S - Sığorta dәyәri
N - Qiymәtli әşyaları daşıyan xüsusi nәqliyyat vasitәlәrinin sayı;
C - Bir daşımanın orta dәyәri;
D - Qiymәtli әşyaların bir nәqliyyat vasitәsi ilә daşınması üzrә hәyata keçirilәn bir ildә günlәrin orta sayı
R – bir nәqliyyat vasitәsi ilә gündәlik daşınan reyslәrin orta sayı.
6.5.2.

Qiymәtli әşyaların bir dәfәlik daşınması zamanı: daşıma zamanı siyahıda göstәrilәn qiymәtlәrә әsasәn.

6.6. Әgәr sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş sığotra mәblәği sığorta dәyәrini aşarsa, hәmçinin bu cür hal vu bә
ya digәr әmlakın iki vә ya daha çox sığortaçıda sığortalanması nәticәsindә yaranarsa, sığorta müqavilәsi sığorta
mәblәğinin sığorta dәyәrini aşan hissәsinә münasibәtdә әhәmiyyәtsizdir, lakin bu halda sığorta haqqının artıq
ödәnilmiş hissәsi qaytarılmır.
Әgәr sığorta mәblәğinin sığorta dәyәrini aşması Sığortalının altdaması nәticәsidirsә, Sığortaçının sığorta
müqavilәsinin etibarsız hesab edilmәsini tәlәb etmәk vә bununla ona dәymiş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsini
Sığortalıdan tәlәb etmәk hüququ var.
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6.7. Sığorta müqavilәsindә zәrәrin Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәyәn hissәsi – azadolma mәblәği qeyd edilә bilәr.
Azadolma nәzәrdә tutularsa, onun növü, mәblәği vә tәtbiq edilmә qaydaları xüsusi şәrtlә müәyyәn edilir.

7.

SIĞORTA HAQQI VӘ SIĞORTA HAQQININ ÖDӘNİLMӘSİ
7.1. Sığorta haqqı sığorta tariflәrinә әsasәn hesablanır.
7.2. Sığorta haqqı, müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmazsa, müqavilә imzalandığı zaman vә birdәfәlik ödәnilir.
Sığortaçının mәsuliyyәti sığorta müqavilәsi imzalandığı andan başlayır.
7.3. Sığorta haqqı onun Sığortaçının bank hesabına daxil olduğu vә ya Sığortaçı tәrәfindәn nağd ödәniş formasında
alındığı gün ödәnilmiş hesab olunur.

8.

SIĞORTA MÜDDӘTİ
8.1. Sığorta müqavilәsi aşağıdakı müddәtlәrә bağlana bilәr:
-

1 il müddәtinә;

-

Qiymәtli әşyaların bir dәfәlik daşınması üzrә tәyin olunmuş müddәt.

8.2. Başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ödәnildiyi (hesaba köçürüldüyü) gün qüvvәyә
minir.

9.

SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNİN BAĞLANMASI QAYDASI
9.1. Bu Qaydalara әsasәn Sığortaçı Sığorta müqavilәsini Sığortalı ilә bağlayır.
9.2. Sığorta müqavilәsini bağlamaqdan ötrü Sığortalı özünә mәlum olan, Sığortaçının sığorta riskinin dәrәcәsini
müәyyәnlәşdirmәsinә tәsir edә bilәcәk halları özündә әks etdirәn, müәyyәn olunmuş formada yazılı әrizәni
dolduraraq Sığortaçıya tәqdim etmәlidir. Bu әrizә Sığorta müqavilәsinin tәrkib hissәsi hesab edilir.
9.3. Sığortalının әrizәsindә aşağıdakı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır:
-

Növlәri vә dәyәrlәri gösәtrilmәklә daşınan qiymәtli әşyaların siyahısı;

-

Daşımaların sayı vә hәcmi;

-

Qiymәtli әşyaların daşınması üçün istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәrinin siyahısı;

-

Daşımalar üçün icazәsi olan әmәkdaşların vәzifәlәri dә daxil olmaqla siyahısı;

-

Qiymәtli әşyaları göndәrәn vә alan şәxslәr barәdә mәlumat;

-

Qiymәtli әşyaların daşınması zamanı tәhlükәsizliyin sәviyyәsi barәdә mәlumat;

-

Daşımalar üzrә martşrut;

-

Riskin dәrәcәsini qiymәtlәndiirmәyә imkan verәn digәr mәlumat vә sәnәdlәr.

9.4. Sığorta müqavilәsi yazılı formada aşağıdakı kimi bağlanır:
-

Tәrәflәrin bu Qaydalar әsasında sığorta müqavilәsini tәrtib edәrәk qarşılıqlı imzalaması yolu ilә;

- Bu Qaydalar ilә Sığortalının razı olmasını tәsdiq etmәsi şәrti ilә Sığortaçı tәrәfindәn ona sığorta
şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә;
9.5. Sığorta müqavilәsi tәrtib olunduğu halda, sığorta şәhadәtnamәsindә sığorta predmetinin sığortalandığı risklәr
konkret olaraq sadalanmalıdır.
9.6. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı özünә mәlum olan vә Sığortaçının sığorta müqavilәsindәn imtina etmәk,
yaxud onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn bütün hallar barәdә Sığortaçıya
mәlumat vermәlidir.
9.7. Eyni sığorta marağı ilә bağlı bir neçә sığortaçı ilә sığorta müqavilәsi bağlayan Sığortalı bu barәdә sığortaçılardan
hәr birinә mәlumat vermәlidir. Hәmin mәlumatda digәr sığortaçının adı vә müvafiq sığorta mәblәği göstәrilmәlidir.
Tәlәb edildikdә bu mәlumatları tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır.
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9.8. Sığorta obyekti bir neçә sığortaçıda sığortalandığı halda, sığortaçılar Sığortalı qarşısında birgә mәsuliyyәt
daşıyırlar.

10. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ ӘLAVӘLӘR VӘ DӘYİŞİKLİKLӘR EDİLMӘSİ VӘ XİTAM VERİLMӘSI QAYDASI
10.1. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki tәrәfdәn
imzalanmalıdır.
10.2. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir:
10.1.1. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda;
10.1.2. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallar hallar istisna olmaqla, Sığortalı fiziki şәxs öldükdә vә ya Sığortalı
hüquqi şәxs lәğv olunduqda:
10.1.3. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta hadisәsi
olmayan hallara görә başa çatdıqda;
10.1.4. Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә;
10.1.5. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda;
10.1.6. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada ödәmәdikdә;
10.1.7. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş digәr hallarda.

11. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ VAXTINDAN ӘVVӘL XİTAM VERMӘ İLӘ BAĞLI XӘBӘRDAR ETMӘ
11.1. Bu Qaydaların 10.2-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.
11.2. 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.

12. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ VAXTINDAN ӘVVӘL XİTAM VERMӘNİN NӘTİCӘLӘRİ
12.1. 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;
12.2. 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. İnzibati xәrclәr müqavilә üzrә daxil olan sığorta haqqının
25%-ni tәşkil edir.
12.3. 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.
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12.4. 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 12.1-ci vә 12.2-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.
12.5. 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.

13. RİSKİN MAHİYYӘTİNİN DӘYİŞMӘSİ VӘ YA BAŞ VERMӘ EHTİMALININ ARTMASI.
13.1. Sığorta tәminatı, daşımanın sığorta müqavilәsindә göstәrilәn formada vә marşrut üzrә hәyata keçirilmәsi şәrti
ilә etibarlıdır.
13.2. Sığortalı, riskin mahiyyәtinin dәyişmәsinә vә ya hadisәnin baş vermә ehtimalının artmasına sәbәb ola bilәcәk
hәr hansı bir vәziyyәtin mövcudluğunu öyrәnәn kimi, dәrhal bu haqda sığortaçıya mәlumat verilmәsinә görә
mәsuliyyәt daşıyır.
13.3. Bu mәlumat vermә öhdәliyinin sığortalı tәrәfindәn yerinә yetirilmәdiyi hallarda, sığortaçı ödәniş vermәk
mәsuliyyәtindәn azad olur.

Bu zaman aşağıdakı hallar istisna edilir:
- riskin mahiyyәtinin dәyişmәsi vә ya hadisәnin baş vermә ehtimalının artması sığortalının iradәsi xaricindә baş
verdikdә;
- mәlumat verilmәmәyinin bilәrәkdәn edilmәdiyi vә ya kobud sәhvlә әlaqәdar olmadığı, elәcә dә riskin
mahiyyәti dәyişmәsәydi dә, hadisәnin baş verәcәyinin tәsdiqlәndiyi hallarda.
13.4. Sığortaçının, riskin baş vermә ehtimalının artması ilә әlaqәdar әlavә sığorta haqqı almaq hüququ var.

14. TӘRӘFLӘRİN HÜQUQ VӘ VӘZİFӘLӘRİ
14.1. Sığortaçının aşağıdakı vәzifәlәri var:
14.1.1.

Qaydalar da daxil olmaqla sığorta şәhadәtnamәsini müәyyәn edilmiş müddәtdә vermәk;

14.1.2.

Bu qaydalarla nәzәrdә tutulmuş hallarda sığorta müqavilәsinә dәyişikliklәr etmәk;

14.1.3.
Sığorta hadisәsinin baş verdiyi zaman sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş müddәtdә sığorta ödәnişini
hәyata keçirmәk;
14.1.4.

Sığorta qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş digәr vәzifәlәri yerinә yetirmәk.

14.2. Sığortalının aşağıdakı vәzifәlәri var:
14.2.1.

Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş vaxtda sığorta haqqını ödәmәk;

14.2.2.
Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn, sığorta müqavilәsinin mәzmununa daxil edilmәli olan, hәmçinin özünә
mәlum olan vә sığortaçının müqavilәdәn imtina etmәk, yaxud onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq
qәrarına tәsir göstәrә bilәn, habelә müqavilә bağlandıqdan sonra sığorta riskinin dәyişmәsi ilә bağlı bütün hallar
barәdә, o cümlәdәn qüvvәdә olan vә ya sonradan bağlanan digәr sığorta müqavilәlәri barәdә, bu müqavilәlәr üzrә
baş vermiş sığorta hadisәlәri vә hәyata keçirilmiş sığorta ödәnişlәri barәdә mәlumatları vә müvafiq sәnәdlәri
sığortaçıya tәqdim etmәk;
14.2.3.
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.
14.2.4.

Sığorta hadisәsi baş verәn zaman:
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- Bu Qaydalar әsasında bağlanmış Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә Sığortalı,
yaxud Faydalanan şәxs hadisәdәn xәbәr tutduqdan dәrhal sonra vә ya mümkün olan әn qısa müddәt әrzindә
Sığortaçıya vә ya onun nümayәndәsinә, eyni zamanda qanunvericiliyә uyğun olaraq hәmin hadisә barәdә
mәlumatlandırılmalı olan sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarına hәr hansı vasitә ilә xәbәr vermәlidir;
- Bu sığorta ilә әhatә olunmasından asılı olmayaraq, Sığortalı artıq baş vermiş istәnilәn zәrәr, xәsarәt vә
yaranmış mәsuliyyәtin azaldılması vә gәlәcәkdә baş verә bilәcәk belә halların qarşısının alınması mәqsәdi ilә
bütün ağlabatan vә zәruri tәdbirlәri görmәyә borcludur. Sığortalının belә tәdbirlәri görmәmәsinin birbaşa vә ya
dolayı nәticәsi olaraq baş vermiş istәnilәn zәrәr, xәsarәt vә yaranmış mәsuliyyәtә münasibәtdә sığorta tәminatı
verilmir. Belә tәdbirlәr hәyata kecirilәrkәn Sığortalı Sığortacının verdiyi bütün tәlimatları yerinә yetirmәyә
borcludur.
- 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.
- Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktını tәsdiq edәn vә (vә ya) sığorta ödәnişinin hәcminin
müәyyәnlәşdirilmәsi üçün lazım olan sәnәdlәri vә mәlumatları Sığortaçıya tәqdim etmәlidir.
- Sığortalı Sığortaçıya araşdırma aparmağa vә ona zәrәrin baş verdiyi şәraiti, onun xarakteri vә hәcmini
müәyyәnlәşdirmәk üçün әhәmiyyәt daşıyan sәnәdlәrlә maneәsiz tanış olmaq imkanını vermәlidir, yoxlama üçün
mühasibatlıq kitablarını, hesabları, hesab-fakturaları, vauçerlәri, qeydlәri vә sәnәdlәrin orijinalları itdiyi halda
onların tәsdqilәnmiş nüsxәlәri;
-

Sığortaçıya sәnәdlәrdәn qeydlәr götürmәyi vә onların nüsxәlәrini çıxarmağı icazә vermәlidir.

14.3. Sığortaçının aşağıdakı hüquqları var:
14.3.1. Müqavilә bağlayarkәn:
- Daşınan qiymәtli әşyalara baxış keçirmәk, ehtiyac yarandığı tәqdirdә onların hәqiqiliyini müәyyәn etmәk üçün
ekpertiza tәyin etmәk.
-

Qiymәtli әşyaların daşınması üçün istifadә olunan nәqliyyat vә tәhlükәsizlik vasitәlәrinә baxış keçirmәk;

-

Qiymәtli әşyaların daşınması ilә әlaqәdar olan personalla tanış olmaq;

14.3.2. Müqavilә bağlandıqdan sonra Sığortalının qәsdәn sığorta obyekti haqda yalnış mәlumat vermәsi aşkar
olunarsa, Sığortaçı müqavilәni etibarsız hesab edә bilәr.
14.3.3. Sığorta riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına tәsir göstәrә bilәn hallar haqqında mәlumatı aldıqdan sonra
Sığortaçı :
-

Sığorta müqavilәsinә müvafiq dәyişikliklәr edә bilәr;

-

әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr;

-

bu şәrait yarandıqdan sonra Sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr.

14.3.4. Sığorta hadisәsi zamanı sığorta hadisәsinin baş verdiyi şәraiti yoxlamaq mәqsәdilә vaxt vә mәkan müәyyәn
edә bilәr.
14.4. Sığortalının Sığortaçıdan riskin tәkrarsığortalanmasını tәsdiq edәn sәnәdlәri tәlәb etmәk hüququ var.

15. SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİ
15.1. Qiymәtli әşyaların itkisi vә zәdәlәnmәsi ilә bağlı sığorta hadisәsi baş verdiyi an Sığortalı dәrhal, bu, mümkün
olmadıqda isә 3 gündәn gec olmamaq şәrtilә Sığortaçını yazılı formada xәbәrdar etmәlidir.
Sığortalı aşağıdakı sәnәdlәrlә yanaşı zәrәrin baş verdiyi şәraiti vә sәbәblәri sübut edәn bütün informasiyanı
Sığortaçıya tәqdim etmәlidir:
- Sığortalanmış әmlakda sığorta marağını sübüt etmәk üçün – yol vәrәqәlәri, hesab vә fakturalar, qiymәtli
әşyaların gәlib çatmaması haqqında qiymәtli әşyaları alanın qeydi olan yük qәbzlәri;
- Sığorta hadisәsini sübüt etmәk üçün: tәhvil-tәslim sәnәdlәri, zәrәr barәdә yükalanın vә daşıyanın qeydlәri
olan yol vәrәqәlәri, sәlahiyyәtli orqanlardan (yanğın baş verdiyi halda FHN-dәn, oğurluq, quldurluq, soğunçuluq
halında DİN-dәn vә ya müvafiq qürumlardan) әldә edilmiş rәsmi sәnәdlәr;
- Baş vermiş zәrәrlә әlaqәdar tәlәb olunan sığorta tәlәbinin hәcmini sübüt etmәk üçün: Sığortaçının
nümayәndәsi vә ya Sığortaçının razılığı әsasında digәr hüquqi şәxs tәrәfindәn qiymәtli әşyalara baxış
keçirilmәsi barәdә akt, ekspertiza aktları vә zәrәrin hәcmini müәyyәn edәn digәr sәnәdlәr.
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-

Sığortalının ödәniş tәlәbnamәsi;

-

Sığorta hadisәsinin mahiyyәti ilә әlaqәdar olan digәr sәnәdlәr.

15.2. Sığorta ödәnişinin hәcmi daşınan qiymәtli әşyaların siyahısına uyğun olaraq hesablanır vә aşağıda
sadalananlardan çox ola bilmәz:
- Pul nişanları üçün: sığorta ödәnişi hәyata keçirilәn tarixlә müqavilә bağlanan tarix arasında olan valyuta
kursundakı enib-qalxmaları nәzәrә almadan daşınan pul vәsaitlәrinin mәblәği;
-

Qiymәtli kağızlar üçün: sәhmlәrin, istiqraz vәrәqәlәrin vә s.-in nominal dәyәri;

- Borc öhdәliklәri üçün: öhdәliyin vaxtinda yerinә yetirilmәdiyi üçün faiz vә cәrimәlәri nәzәrә almadan müqavilә
bağlanan günә olan borc öhdәliyinin mәblәği;
- Antikvar sayılmayan külçә vә digәr formada olan әlvan metallar, nәcib metallar, qiymәtli daşlar vә zinәt
әşyaları vә s. üçün: müqavilәnin bağlandığı günә dövlәt ticarәti olan zәrgәrlik mağazalarında movcud olan
analoji qiymәtli әşyaların qiymәtlәrindәn yüksәk olmamaq şәrtilә, alqı-satqı müqavilәsindә müәyyәn edilmiş
qiymәtlәr;
- nadir vә әntiq әşyalar, kolleksiyalar vә s. üçün: Sığortaçının ekspertinin qiymәtlәndirmәsinә әsasәn bazar
(hәrrac) qiymәti;
15.3. Sığortalı tәrәfindәn müvafiq sәnәdlәrin tәqdim olunması vaxtından etibarәn 15 iş günü әrzindә sığortaçı sığorta
ödәnişinin verilmәsinin, yaxudsığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında qәrar qәbul edir.
15.4. Sığorta ödәnişi aşağıdakı qaydada verilir:
15.4.1. Sığortalanmış qiymәtli әşyalarının bәrpası mümkün olmayan hissәsinin tam mәhvolması zamanı
sığorta ödәnişi daşınan qiymәtli әşayaların dәyәri hәcmindә xilas edilmiş qiymәtli әşyaların dәyәri çıxılmaqla
hәyata keçirilir.
15.4.2. Xәbәrsiz yoxa çıxma zamanı: qiymәtli әşyaların nәqliyyat vasiyәsi ilә birgә xәbәrisz yoxa çıxması baş
veәrәsә vә әgәr bu sığorta hadisәsi müqavilәnin qaydalarına uyğun olaraq baş vermişsә, bu zaman bu hala tam
mәhvolma kimi yanaşılır. Nәqliyyat vasitәsinin yoxa çıxması onun tәyinat mәntәqәsinin çatması planlaşdırılan
gündәn 60 gün müddәtinә qәdәr gәlib çatmadıqda itmiş hesab edilir.
15.4.3. Qiymәtli әşyaların zәdәlәnmәsi zamanı: Qiymәtli әşyaların hissәsinin vә ya hamsının zәdәlәnmәsi
zamanı qiymәtli әşyaların hәqiqi dәyәri vә zәdlәnmiş halında olan dәyәri әsas götürülür.

16. SUBROQASİYA HÜQUQUNUN VERİLMӘSİ
16.1.1. Subroqasiya hüququ, sığorta ödәnişi almış şәxsin ona dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan üçüncü
şәxsә qarşı malik olduğu hüquqlardan vә vasitәlәrdәn hәmin ödәnişi vermiş Sığortaçının istifadә etmәk
hüququdur.
16.1.2. Sığortalıya zәrәrvuran şәxsә qarşı zәrәrin әvәzini ödәmәk tәlәbi (iddiası) ilә bağlı hüquq sığorta
ödәnişini vermiş Sığortaçıya subroqasiya qaydasında onun verdiyi sığorta ödәnişi mәblәğindә keçir.
16.1.3. Sığortalı sığorta ödәnişini aldıqda subroqasiya hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün özündә olan bütün
lazımi sәnәdlәrlә Sığortaçını tәmin etmәlidir.
16.1.4. 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.
16.1.5. Sığortaçı subroqasiya hüququndan zәrәrvuran şәxsin özünә vә (vә ya) müvafiq sığorta hadisәsi ilә bağlı
risklәr üzrә hәmin şәxsin mәsuliyyәtini sığortalamış digәr sığortaçıya, hәmçinin qanunvericiliyә әsasәn dәyәn
zәrәrә görә Sığortalı qarşısında maddi mәsuliyyәt daşıya bilәn digәr şәxsә qarşı istifadә edә bilәr.
16.1.6. Әgәr Sığortalı vurulmuş zәrәrә görә üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) zәrәrin әvәzini almışdırsa, Sığortaçı
yalnız verilmәli olan sığorta ödәnişi mәblәği ilә Sığortalının üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) aldığı mәblәğ
arasındakı fәrqi ödәyir.

17. SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİNDӘN İMTİNANIN ӘSASLARI
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17.1.
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:

17.1.1. 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 ;
17.1.2. Sığortalının, müvafiq hallarda zәrәrçәkәnin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә yönәlәn qәsdәn etdiyi
hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyi, habelә sığorta hadisәsi ilә birbaşa sәbәb әlaqәsindә olan qәsdәn cinayәt törәtmәsi;
17.1.3. 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;
17.1.4. Sığortalının dәyәn zәrәrin qarşısını almaq vә ya hәcmini azaltmaq üçün lazımi vә mümkün tәdbirlәri
görmәk iqtidarında olduğu halda, hәmin tәdbirlәri qәsdәn görmәmәsi; bu zaman sığorta ödәnişindәn o hәcmdә
imtina edilә bilәr ki, Sığortalı mümkün tәdbirlәri görmüş olsaydı, zәrәrin miqdarı hәmin hәcmdә azalmış olardı;
17.1.5. Sığortaçının sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәrini araşdırmasına Sığortalı tәrәfindәn maneçilik
törәdilmәsi;
17.1.6. Sığortalının zәrәrin әvәzini tam olaraq zәrәr dәymәsindә tәqsirli olan şәxsdәn alması; zәrәr vuran
zәrәrin әvәzini qismәn ödәmiş olduqda sığorta ödәnişindәn ödәnilmiş mәblәğ hәcmindә imtina edilir;
17.1.7. baş vermiş hadisәnin Sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab edilmәmәsi;
17.1.8. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının tam vә ya onun ilk hissәsinin ödәnilmәsi müddәti başa çatdıqdan
sonra baş vermәsi halında sığorta haqqı ödәnilmәmiş olduqda;
17.1.9. 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;
17.1.10. yerinә yetirilmәdiyi tәqdirdә sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına gәtirib
çıxaran, Sığortalı tәrәfindәn Sığorta müqavilәsinә, bu Qaydalara vә ya qanunvericiliyә әsasәn ona hәvalә edilәn
öhdәlik vә şәrtlәrin yerinә yetirilmәmәsi. Bu halda Sığortaçının vermәmәyә haqlı olduğu sığorta ödәnişinin
mәblәği, belә yerinә yetirilmәmәnin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına tәsir
dәrәcәsinә müvafiq olmalıdır;
17.1.11. Sığortalının, hәmçinin onun nümayәndәsinin qәsdi vә ya kobud ehtiyatsızlığı;

18. XOŞ MӘRAMLILIQ ÖHDӘLİYİ
18.1.
Tәrәflәr sığorta müqavilәsi imzalandığı vә hüquqi qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә xoş mәramlılıq
prinsipinә әmәl etmәlidirlәr.
18.2.
Sığortalı, marşrutun seçildiyi vә daşıma müddәtinin müәyyәn edildiyi zaman, nәqliyyat şirkәtinin vә ya
mühafizәçi şәxslәrin seçilmәsindә diqqәtli vә ehtiyatlı bir mal sahibi kimi hәrәkәt etmәlidir.
18.3.
Göndәrilәn qiymәtli әşyalarla әlaqәdar alıcıya qabaqcadan mәlumat verilmәli, mallar müәyyәn edilmiş
müddәt әrzindә tәhvil verilmәdikdә isә, alıcı dәrhal bu haqda satıcıya mәlumat vermәlidir.
18.4.
Qiymәtli әşyaların son tәyinat mәntәqәsinә müәyyәn edilmiş müddәt әrzindә çatdırılmadığı hallarda,
sığortalı, nәqliyyat firmasına mәlumat verәrәk lazımi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәyә vә vәziyyәtin
sığortaçıya bildirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır.
18.5.
Sığortalı vә yaxud sığorta müqavilәsini imzalamaq üçün onun tәrәfindәn tәyin edilәn şәxslәr,
müqavilәnin әsasını tәşkil edәn vә onlara bәlli olan bütün mәlumatları, sığorta müqavilәsi imzalanmamışdan
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әvvәl sığortaçıya bildirmәyә görә mәsuliyyәt daşıyırlar. Bu şәrtә әmәl edilmәmәyi xoş mәramlılıq prinsipinin
pozulması kimi qәbul olunur. Sığortalı vә yaxud sığorta müqavilәsini imzalamaq üçün onun tәrәfindәn tәyin edilәn
şәxslәr, özlәrinin normal fәaliyyәtlәri әsnasında bilmәli olduqları bütün mәlumatları bilmiş hesab edilirlәr.
Müqavilәnin imzalanıb imzalanmamağı vә ya şәrtlәrin dәqiqlәşdirilmәsi üçün qәbul olunacaq qәrara tәsir edәn
bütün amillәr, riskin qiymәtlәndirilmәsi baxımından әhәmiyyәt daşıdıqlarına görә müqavilәnin әsasını tәşkil edәn
amillәrdәn hesab edilir vә bu hallar «Sığorta fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununun
müddәaları ilә tәnzimlәnir.

19. MӘLUMAT VӘ XӘBӘRDARLIQLAR
19.1.
Sığortalının mәlumat vә xәbәrdarlıqları, sığortaçıya vә ya sığorta müqavilәsinin imzalanmasına
vasitәçilik edәn agentliyә, sifarişli mәktub vasitәsilә bildirilir.
19.2.
Sığortaçının mәlumat vә xәbәrdarlıqları sığortalının sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilәn ünvanına, bu
ünvan dәyişmişsә, sığortaçıya vә ya sığorta müqavilәsinin imzalanmasına vasitәçilik edәn agentliyә bildirilәn son
ünvana eyni formada çatdırılır.
19.3.
Tәrәflәrә, imza etdirmәk şәrti ilә, şәxsәn tәqdim olunan mәktublar vә yaxud teleqraf, teleks vә ya faksla
bildirilәn xәbәrdarlıq vә mәlumatlar da sifarişli mәktub vasitәsilә bildirilәn xәbәrdarlıq vә mәlumatlar sәviyyәsindә
hüquqi qüvvәyә malikdir.

20. KOMMERSİYA VӘ İŞ SİRLӘRİNİN QORUNMASI
20.1.
Sığortaçı vә ya onun sәlahiyyәtli nümayәndәlәri bu müqavilәnin bağlanması ilә әlaqәdar sığortalıya aid
öyrәndiklәri bütün kommersiya vә iş sirlәrinin gizli saxlanmamağı nәticәsindә sığortalıya dәyәcәk zәrәrә görә
mәsuliyyәt daşıyırlar.

21. MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİ
21.1.
Bu sığorta müqavilәsi ilә әlaqәdar bütün fikir ayrılıqları, sığortaçının yerlәşdiyi әrazidә bu işә sәlahiyyәti
olan yerli mәhkәmәlәr tәrәfindәn, Azәrbaycan Respublikası qanunlarına uyğun olaraq hәll edilir.

22. XÜSUSİ ŞӘRTLӘR
22.1.
Tәrәflәrin qarşılıqlı razılığına әsasәn bu әsas şәrtlәrә, әlavә edilәcәk xüsusi şәrtlәr hüquqi baxımdan
әsas şәrtlәrdәn üstün hesab edilir.
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