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Bundan sonra mәtn üzrә “Qaydalar” adlanacaq «Atәşgah» Sığorta Şirkәtinin Könüllü Tibbi
Sığorta Qaydaları Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә vә digәr normativ-hüquqi
aktlarına müvafiq olaraq işlәnib hazırlanmışdır vә bundan sonra mәtn üzrә «Müqavilә»
adlanacaq «Atәşgah» Sığorta Şirkәtinin bağlayacağı hәr hansı könüllü tibbi sığorta
müqavilәsinin ayrılmaz tәrkib hissәsidir.
Sığorta müqavilәsi - sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödәmәsi müqabilindә sığorta obyektinin
mәruz qala bilәcәyi risklәrlә bağlı itkilәrin, dәyәn zәrәrin әvәzinin vә ya razılaşdırılan pul mәblәğinin
müәyyәn bir hadisәnin baş vermәsi әsasında ödәnilmәsinin sığortaçı tәrәfindәn öhdәlik kimi
götürülmәsi şәrtlәrinin tәsbit edildiyi razılaşmadır.
Sığorta şәhadәtnamәsi - sığorta müqavilәsinin bağlanması faktını tәsdiq edәn, sığortaçı tәrәfindәn
sığortalıya vә (vә ya) sığorta olunana verilәn sәnәd;
Sığortaçı - 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;
Assistans şirkәti - Sığortaçı adından tibbi xidmәtlәrin tәşkilini, nәzarәtini vә ekspertizasını hәyata
keçirәn hüquqi şәxs.
Sığortalı – sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan sığorta
müqavilәsinin tәrәfidir.
Sığorta olunan – әmlak mәnafelәri tibbi sığorta müqavilәsi әsasında sığortalanan әmәk qabiliyәtli
fiziki şәxs.
Sığorta obyekti – Sığorta olunanın sağlamlığı ilә bağlı әmlak mәnafelәridir.
Sığorta kartı - adlı sәnәd olub, özündә sığorta olunan adını, soyadını , atasının adını, sığorta kartının
nömrәsi, sığorta proqramı, sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәti, sığortaçının әlaqә telefonları
barәdә mәlumatları, ehtiva edәn plastik kart. Sığorta kartı şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdlә birlikdә
sığorta olunan tәrәfindәn tibbi yardım almaq üçün tibb müәssisәlәrinә tәıqdim olunmalıdır.
Sığorta müddәti - sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt.
Sığorta әrazisi – sığorta müqavilәsindә göstәrilәn vә sığorta obyektinin sığortalanmış hesab
olunduğu әrazi. Sığorta müqavilәsindә digәr hal nәzәrdә tutulmayıbsa, sığorta әrazisi Azәrbaycan
Respublikasının quru әrazisi hesab olunur.
Sığorta haqqı – risklәrin qәbul vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә sığorta müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödәmәli olduğu pul mәblәğidir.
Sığorta mәblәği - sığortalanmış risklәr üzrә sığortaçının öhdәliyinin son hәddidir.
Sığorta riski - sığorta obyekti ilә bağlı itkilәrin vә ya zәrәrlәrin yaranmasına sәbәb olan hadisәnin baş
vermәsi vә ya halın yaranması ehtimalı, hәmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzәrinә götürdüyü
öhdәlik;
Sığorta hadisәsi – 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.
Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq, sığortaçı
tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә kompensasiyasıdır.
Mühüm şәrtlәr – Sığortalı tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi , sığortaçıya sığorta ödәnişini vermәkdәn
imtina etmәk vә ya Sığorta müqavilәsini lәğv etmәk hüququ verәn Sığorta müqavilәsinin şәrtlәri.
Tibb müәssisәsi – Sığortaçı ilә bağladığı müqavilәyә әsasәn sığorta hadisәsi baş verdikdә
Sığortalanmış şәxsi tibbi yardım vә müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş digәr xidmәtlәr göstәrәn vә
göstәrdiyi xidmәtlәrә görә Sığortaçıdan haqq alan müvafiq xüsusi icazәsi olan hüquqi şәxslәr, o
cümlәdәn müalicә-profilaktik vә elmi-tәdqiqat müәssisәlәri, hәmçinin qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulmuş qaydada özәl fәaliyyәt göstәrәn fiziki şәxslәr.

«Atәşgah» Sığorta şirkәti

4

Könüllü tibbi sığorta qaydaları

Fәsil 1. Ümumi müddәalar
Maddә 1. Sığorta sinfi
1.1. Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu tibbi sığorta sinfinә aiddir.
Maddә 2. Sığorta predmeti
Sığorta predmeti sığorta müqavilәsi üzrә sığortalanan әmlak mәnafelәrinin aid olduğu әmәk
qabiliyyәtli fiziki şәxsdir.
Fәsil 2. Sığorta tәminatı
Maddә 3 Sığorta riski vә sığorta hadisәsi
3.1. Hazırkı Qaydalara әsasәn sığortalının sığorta müqavilәsi әsasında müәyyәn olunmuş müvafiq
sığorta haqqını ödәmәsi şәrtilә sığortaçı aşağıdakı risklәrә qarşı sığorta tәminatını verir:
3.1.1. Sığorta olunanın sağlamlığının pozulması;
3.1.2. Kәskin xәstәliklәr;
3.1.3. Xroniki xәstәliklәrin kәskinlәşmәsi;
3.1.4. Hazırkı qaydaların 5-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmayan xroniki xәstәliklәr;
3.1.5. Bәdbәxt hadisәlәr ilә әlaqәdar tibbi yardım alınması.
3.2. Bu Qaydalara uyğun olaraq sığorta müddәti әrzindә sığorta olunanın sağlamlığının pozulması,
kәskin xәstәliklәr, xroniki xәstәliklәrin kәskinlәşmәsi vә bәdbәxt hadisәlәr ilә әlaqәdar tibbi
yardım almaq mәqsәdi ilә sığorta olunanın sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş tibb
müәssәlәrindә müvafiq xidmәtlәr almaq mәqsәdi ilә sığortaçıya müraciәti sığorta hadisәsi
hesab olunur.
3.3. Sığorta müqavilәsindә başqa hallar nәzәrdә tutula bilәr.

Maddә 4 Sığorta tәminatına mәhdudiyyәtlәr
Aşağıdakı şәxslәr sığorta tәminatından istisna olunurlar:
4.1. Sığorta müqavilәsi bağlanan zaman yaşı 40 gündәn az vә ya 65 yaşdan yuxarı olan
şәxslәr;
4.2. Sığorta olunan şәxsin hәyat yoldaşı vә uşaqlarından başqa digәr ailә üzvlәri.
Maddә 5. Sığorta risklәrindәn istisnalar vә sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları
5.1

Sığorta müqavilәsindә digәr hal nәzәrdә tutulmayıbsa, aşağıda göstәrilәnlәr vә ya onların
bilavasitә nәticәsi olaraq meydana gәlәn xәstәliklәr, onların diaqnostikası, fәsadlaşma vә digәr
hallarla әlaqәdar Sığorta olunan göstәrilәn tibbi yardım vә digәr xidmәtlәrlә bağlı xәrclәr sığorta
tәminatına daxil edilmir vә sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina olunur:
5.1.1

Müharibә (elan edilib edilmәmәsindәn asılı olmayaraq), hәrbi әmәliyyatlar, vәtәndaş
müharibәsi, xalq hәrәkatları, iğtişaşlar, üsyan vә ya qiyamlar, tәtillәr; Sığorta olunanın
cinayәt törәtmәsi, kriminal fәaliyyәtdә iştirakı, sığortalanmış şәxsin özünә qәsdәn
bәdәn xәsarәti yetirmәsi, intihara cәhd etmәsi;

5.1.2

Ov, alpinizm, planerizm, speleologiya, paraşütlә tullanma, sualtı idman növlәri, qış
idman növlәri, reqbi, polo, döyüş sәnәtlәri, futbol, motosiklet vә at yarışları, su xizәk,
hәr hansı idman yarışlarında vә ya belә yarışlara hazırlıq mәşqlәrindә (peşәkar vә ya
hәvәskar), hәmçinin hәyat vә sağlamlıq üçün yüksәk tәhlükә yaradan hәr hansı digәr
fәaliyyәtlәr ;

5.1.3

Uçuş vә dәniz vasitәlәri ilә tibbi evakuasiya;

5.1.4

Tәbii fәlakәtlәr, o cümlәdәn zәlzәlә, vulkan, sunami vә s., nüvә partlayışı, radiasiya vә
radioaktiv şüalanma;

5.1.5

Vәrәm, sarkoidoz, mukovistsidoz; Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilә
müәyyәnlәşdirilmiş peşә xәstәliklәri vә digәr Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
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proqramına daxil olan xәstәliklәrin müalicәsi, әlillik, әlilliyә (bütün qruplar) sәbәb
olmuş xәstәliklәrin müayinәsi vә müalicәsi;
5.1.6

Alkoqolizm, narkomaniya, toksikomaniya, narkotik maddәlәrdәn, psixotrop
preparatlardan vә s. asılılıq, spirtli içkilәrin, narkotik vә toksik (zәhәrlәyici) maddәlәrin
qәbulu, hәmçinin onların qәbulu nәticәsindә sәrxoş vәziyyәtdә nәqliyyat vasitәsinin
idarә edilmәsi vә onun belә vәziyyәtdә olan bir şәxsin idarәsinә verilmәsi (qeyd:
Sığortaçı istәnilәn vaxt yuxarı adları çәkilәn preparatların qәbul edilmәsinin
müayinәsini tәlәb etmәk vә onların nәticәsi ilә tanış olmaq hüququna malikdir. Әks
halda Sığortaçı hәmin hal üzrә tibbi xәrclәrin ödәnilmәsindәn imtina edә bilәr);

5.1.7

Ruhi xәstәliklәr vә ya ağır әsәb pozuntuları, epilepsiya, depressiv hallar, fobiyalar,
Altsheymer, Parkinson xәstәliyi, dağınıq (diffuz) skleroz, iflic (serebral, spinal), onların
ağırlaşmaları, onların zәmnindә yaranmış müxtәlif zәdәlәr vә somatik xәstәliklәr;
nitqin vә әqlin zәifliyi; loqoped, psixoanalitik, psixoterapevt, hәkim-ekstrosensin,
narkoloqun, xalq vә qeyri-әnәnәvi tәbabәt mәrkәzlәrinin hәkimlәrinin, homeopatın vә
seksopatoloqun xidmәtlәri, yuxu monitorinq, yuxu ilә bağlı nәfәs pozğunluqlarının
müalicәsi, o cümlәdәn xoruldama, yuxu apnoesi;

5.1.8

Kәskin vә xroniki şüa xәstәliyi; birlәşdirici toxumanın sistem vә diffuz xәstәliklәri vә
bütün növ differensasiya olunmamış kolagenozlar;

5.1.9

Proteslәşdirmә, hәmçinin endoprotezlәşdirmә, dişlәrin protezlәşdirilmәsi vә ona
hazırlıq, tibbi göstәriş olmadıqda köhnә diş plomblarının dәyişdirilmәsi, plombların
ştiftli qoyulması, kosmetik stomatologiya, dişlәrin ftorlakla örtülmәsi, parodontit,
paradontoz, qinqivit, ortodontik vә kosmetik qüsurlar; eynәklәr, kontakt linzaları, süni
billur, eşitmә cihazları, bütün növ protezlәr, süni materiallardan hazırlanmış ortopedik,
cәrrahi vә digәr yardımçı vasitәlәr (o cümlәdәn onların daxil vә xaric edilmәsi);
ametropiya vә astiqmatizmin cәrrahi (o cümlәdәn lazer üsulu ilә) müalicәsi,
retinopatiya; orqan vә toxumaların transplantasiyası, implantasiya, bütün növ kosmetik
vә plastik әmәliyyatlar o cümlәdәn burun cәpәrin әyriliyin korreksiyası, konxotomiya,
septoplastika, vazotomiya әmәliyyatları;

5.1.10 Ürәk-damar sisteminin cәrrahiyyәsi; bütün növ venoz damar çatışmazlıqları, bütün
damarlarının varikoz genişlәnmәsi, varikosele, angioqrafiya, koronaroqrafiya;
5.1.11 Xroniki böyrәk vә qaraciyәr çatışmazlıqları; plazmaferez, hemodializ, hemosorbsiya,
qanın ultrabәnövşәyi şüalanması;
5.1.12 Hamilәlik vә doğuş;
5.1.13 Sonsuzluq vә impotensiyanın müalicәsi, ailә planlaşdırılması, folikulometriya, uşaqlıq
boruları keçiriciliyinin diaqnostikası, kimopertubasiya, kontrasepsiya metodlarının
seçilmәsi, UDV – in daxil vә xaric edilmәsi, immunoqlobulin anti-Rh, anti müller
hormonu (AMH), immunoqlobulinoterapiya, hamilәliyin süni dayandırılması,
spermoqramma; süni mayalanmanın bütün növlәri, süni mayalanmadan sonra
hamilәliyin aparılması (qeyd üçün mayalanmanın aparılmasına şübhә yarandığı halda
sığortaçı bununla әlaqәdar ola bilәn bütün sәnәdlәri tәlәb etmәk vә onlarla tanış
olmaq hüququna malikdir);
5.1.14 Bәdxassәli onkoloji xәstәliklәr vә ya onlara keçid mәrhәlәsi hesab edilәn hallar, qanın
onkoloji xәstәliklәri; biopsiya, histoloji müayinә, stintiqrafiya;
5.1.15 Şәkәrli diabet, piylәnmә,metabolik sindrom, hirsutizm, Layell sindromu; B, C virus
hepatitlәr, elastometriya, fibroskan;
5.1.16 Doğuşdan sonra 40 gün әrzindә uşaqlar; anadangәlmә xәstәliklәr vә patoloji hallar,
irsi patologiyaların müalicәsi, genetik testlәr, AFS sindrom, sünnәt (ritual vә tibbi –
fimoz, parafimoz), displaziyalar, stasionar müalicәsi zamanı valideynlәrin uşaqlarla
birgә stasionarda qalması;
5.1.17 Hәkim göstәrişi ilә olmadan hamilәnin istәyi ilә yerinә yetirilәn operativ doğuşlar;
doğuş zamanı hamilәnin xahişi ilә dәvәt olunan hәkim xidmәtlәri;
5.1.18 Tibb müәssәlәrindә tәtbiq edilәn hәkim fәrqlәri üzrә bütün xәrclәr, xarici hәkimlәrin
qәbulları, Sığorta olunan şәxsin istәyi ilә әsaslandırılmamış tәkrar müayinә vә hәkim
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baxışları, qoyulmuş diaqnozun tәsdiqlәnmәsi üçün ikinci mütәxәssisin baxışı,
hәkimlәrin qeri iş günlәri vә iş qrafiklәrindәn kәnar vaxtı tibb müәssisәsinә çağırışı,
ixtisaslaşmış mütәxәssislәrin evә çağırışı;
5.1.19 psoriaz, akne, vitiliqo, alopesiya, papillomaların, eroziyaların, kandiolomaların vә
ziyillәrin müalicәsi, zöhrәvi xәstәliklәr (sifilis, qonorreya, qenital herpes, trixomoniaz,
xlamidioz, ureaplazmoz, mikoplazmoz, qardnerellyoz, qasıq pedikulyozu, QİÇ
yoluxmaları, QİÇS, sitomeqalovirus), «cinsi yolla yoluxan xәstәliklәr» qrupuna daxil
olan xәstәliklәr, kontagioz molyusk, papiloma virusu (HPV);
5.1.20 әlilliyә sәbәb olmuş xәstәlik (müәyyәn edilmiş әlillik qrupu olan sığortalanmış şәxslәr
üçün); arayış yaxud digәr sәnәd (DYP üçün, silah gәzdirmә, xaricә getmә, tәhsil
müәssәlәrinә daxil olma, uşaq bağçalarına, miqrasiya xidmәtinә, idman klublarına
tәqdim olunması üçün vә s. ilә әlaqәdar) almaqla bağlı profilaktik müayinәlәr;
5.1.21 Sığortaçı ilә razılaşdırmadan, sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmamış tibb
müәssәlәrindә sığorta olunana göstәrilәn tibbi vә digәr xidmәtlәr vә hәmçinin
müqavilәdә nәzәrdә tutulmamış tibb müәssәlәrindә aparılan müalicә vә ya müayinә
nәticәsindә әmәlә gәlәn patologiyaların müayinә vә müalicәsi; Sığorta olunanın hәkim
göstәrişinә riayәt etmәmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn ağırlaşmalar vә hallar; bioaktiv
qida әlavәlәri, homeopatik preparatlar, losyon, laklar, kremlәr, şampun vә ya kosmetik
vasitәlәr, yağlar, çaylar, tibbi sığorta proqramı ilә nәzәrdә tutulmayan tibbi vә ya
başqa xidmәtlәr;
5.1.22 Azәrbaycan Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi tәrәfindәn lisenziyalaşdırılmamış dәrman
preparatları;
5.1.23 Planlaşdırılmış vaksinasiyaların bütün növlәri (proqrama daxil olmadığı halda),
profilaktik mәqsәd ilә tәyin olunan müayinәlәr;
5.1.24 İl әrzindә 10 proseduradan artıq fizioterapiya vә müalicәvi massaj, ümümi massaj,
miostimulyasiya, spaynmed, qeyri әnәnәvi müalicә vә müayinә üsulları,
balneoterapiya,
naftalan,
palçıqla
müalicә,
speleoterapiya,
haloterapiya,
ozonoterapiya, reabilitasiya tәdbirlәri, müalicәvi idman, sanatoriya-kurort müalicәsi,
duolit, aparat İmedia (barmaq ilә qurdun tәyin edilmәsi), qidrokolonoterapiya, SPA
prosedurlar;
5.1.25 Hәr hansı funksional diaqnostika vә digәr müayinә zamanı tәlәb olunan anesteziya
(kolonoskopiya istisna olmaqla);
5.1.26 Sığorta proqramında nәzәrdә tutulmayan bütün tibbi vә ya başqa növ xidmәtlәri;
5.1.27 Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 935-ci maddәlәrinә uyğun olaraq sığorta
ödәnişindәn imtinanın digәr ümumi әsasları.
Maddә 6. Sığortanın әrazisi.
Sığorta müqavilәsindә konkret әrazisi göstәrilmәdiyi halda, müqavilә Azәrbaycan Respublikasının quru әrazisindә qüvvәdәdir.
Fәsil 3. Sığorta müqavilәsi
Maddә 7. Sığorta müqavilәsinin bağlanması
7.1

Bu qaydalara әsasәn sığortaçı sığorta müqavilәsini sığortalı ilә bağlayır.

7.2

sığorta müqavilәsini bağlamaqdan ötrü sığortalı özünә mәlum olan, sığortaçının sığorta
riskinin dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәsinә tәsir edә bilәcәk halları barәdә mәlumat tәqdim
etmәlidir.

7.3

Sığorta müqavilәsi yazılı formada aşağıdakı kimi bağlanır:
7.3.1 Tәrәflәrin bu qaydalar әsasında sığorta müqavilәsini tәrtib edәrәk qarşılıqlı imzalaması
yolu ilә;
7.3.2 Bu qaydalar ilә Sığortalının razı olmasını tәsdiq etmәsi şәrti ilә Sığortaçı tәrәfindәn ona
sığorta şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә;
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7.4

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.

7.5

Sığorta müqavilәsi qüvvәyә mindiyi andan Sığortaçı hәr bir Sığorta olunana özündә
aşağıdakımәlumatları ehtiva edәn sığorta kartını tәqdim edir:
7.5.1 Sığorta olunanın soyadı, adı, atasının adı;
7.5.2 Sığorta kartının nömrәsi
7.5.3 Tibbi sığorta proqramı
7.5.4 Sığorta tәminatının müddәti
7.5.5 Sığortaçının vә ya Assistans şirkәtinin әlaqә telefon nömrәlәri

Maddә 8.Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı tәrәfindәn tәqdim edilәn mәlumat
8.1

Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn sığortalı aşağıdakı mәlumatı sığortaçıya tәqdim etmәlidir:
8.1.1 Ünvan vә әlaqә telefon nömrәlәri;
8.1.2 Sığortalının adı, fiziki şәxsdirsә, soyadı, adı, atasının adı;
8.1.3 Sığorta olunanın soyadı, adı, atasının adı;
8.1.4 Sığorta olunanın yaşadığı ünvan vә әlaqә telefon nömrәlәri;
8.1.5 Sığorta olunanın doğum ili vә şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin göstәricilәri;
8.1.6 Sığorta olunanın sağlamlığı barәdә sığortalıya mәlum olan informasiya;
8.1.7 Sığorta haqqının hesablanmasında әhәmiyyәt kәsb edә bilәcәk vә sığortalıya mәlum
olan riskin dәrәcәsini tәyin edәn fakt vә hallar;

8.2

Sığortalı sığortaçı tәrәfindәn tәqdim edilәn standard әrizә formasında göstәrilәn bütün
suallara cavab vermәlidir.

Maddә 9. Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması
Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn sığortalı vә sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr
barәdә razılığa gәlә bilәrlәr

Maddә 10. Mühüm şәrtlәr
10.1 Sığorta müqavilәsindә mühüm şәrtlәr müәyyәn edilә bilәr.
10.2 Sığortalı (Sığorta olunan) tәrәfindәn bu şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi sığortaçının ödәniş
vermәkdәn imtina etmәsi vә ya sığorta müqavilәsini vaxtından әvvәl lәğv etmәsi üçün
әsasdır.
Maddә 11. Sığorta müqavilәsinin müddәti
Әgәr sığorta müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, sığorta müqavilәsi göstәrilәn
tarixdәn etibarәn saat 00:01-dә qüvvәyә minir vә müqavilәdә göstәrilәn son gün saat 24:00da qüvvәdәn düşür.
Maddә 12. Sığorta riskinin artması
12.1

Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә Sığortalı sığorta riskinә әhәmiyyәtli
dәrәcәdә tәsir edә bilәcәk dәyişikliklәr haqında Sığortaçıya mәlumat verilmәlidir.

12.2

Riskin dәrәcәsinin artmasına tәsir edәn hallar barәsindә mәlumatı aldıqdan sonra Sığortaçı
sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә dәyişiklik etmәk vә ya artan riskә mütәnasib olaraq әlavә
sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir.
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Әgәr sığortalı sığorta müqavilәsinә edilәn dәyişiliklәrlә razılaşmırsa vә yaxud әlavә sığorta
haqqı ödәmәkdәn imtina edirsә, otuz günlük müddәti gözlәmәklә sığorta müqavilәsinә
sığortaçı tәrәfindәn xitam verilә bilәr.

Maddә 13. Sığorta müqavilәsinә әlavәlәr dәyişiklәr edilmәsi vә ona xitam verilmәsi
13.1

Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişiklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki
tәrәfdәn imzalanmalıdır.

13.2

Sığortalı müqavilәnin vaxtının uzadılması haqqında әvvәlcәdәn Sığortaçıya yazılı mәlumat
vermәmişdirsә, müddәtinin bitmәsilә Sığorta müqavilәsi qüvvәdәn düşür.

13.3

Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi aşağıdakı hallarda mümkündür:
13.3.1 Sığortalının (Sığorta olunanın) ölümü;
13.3.2 müqavilәnin etibarsız olması haqqında mәhkәmәnin qәrar qәbul etmәsi;
13.3.3 qüvvәdә olan qanunvericilikdә müәyyәn olunmuş qaydada Sığortaçının lәğv edilmәsi;
13.3.4 Sığortalı - hüquqi şәxs lәğv edildikdә, Sığorta olunanın sığorta haqqını ödәmәk
öhdәliyini öz üzәrinә göstәrmәmәsi;
13.3.5 Sığorta haqqı ödәnilmә vaxtı keçdikdәn sonra 10 gün әrzindә ödәnilmәdikdә
Sığortaçının tәlәbi (tәşәbbüsü ilә);
13.3.6 Sığorta obyekti ilә әlaqәdar riskin dәrәcәsinin artması ilә bağlı Sığortaçının sığorta
müqavilәsinin şәrtlәrinә dәyişiklik edilmәsi vә ya artan riskә mütәnasib olaraq әlavә
sığorta haqqının ödәnilmәsi tәlәblәri Sığortalı tәrәfindәn qәbul edilmәdikdә,
Sığortaçının tәlәbi ilә;
13.3.7 Sığortaçının vә ya Sığortalının tәlәbi ilә . Bu halda tәrәflәr müqavilәni lәğv etmәk
haqqında şәrtlәrini bir-birinә әn azı 30 gün әvvәlcәdәn yazılı şәkildә bildirilmәlidir;
13.3.8 Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini tam yerinә yetirdikdә;
13.3.9 Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda.
Fәsil 4. Sığorta mәblәği vә sığorta haqqı

Maddә 14. Sığorta mәblәğinin müәyyәn edilmәsi
Sığorta mәblәği sığorta müqavilәsinә әsasәn, sığortalı tәrәfindәn seçilmiş tibbi sığorta proqramına
uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilir.
Maddә 15. Sığorta haqqı
Sığorta haqqı Sığoırta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәti, tibbi sorğunun nәticәsi, Sığorta olunanın
cinsi vә yaşı, Sığortalı tәrәfindәn seçilmiş tibbi xidmәtlәr, tibb müәssisәlәri vә müqavilәdә nәzәrdә
tutulmuş digәr hallar nәzәrә alınmaqla hesablanır. Әgәr müqavilәdә başqa hal nәzәrdә
tutulmamışdırsa, sığorta müddәti әrzindә Sığorta olunanların siyahısına әlavә olunan şәxslәr üzrә
qısa müddәtli sığorta haqqı müqavilәdә razılaşdırılmış sığorta haqqının 30% -dәn az olmamaq şәrti ilә
müәyyәnlәşdirilir.
Maddә 16. Sığorta haqının ödәnilmәsi
16.1

Sığorta haqının ödәnildiyi gün aşağıdakılar hesab olunur:
a) nağd ödәniş halında – sığorta haqqının Sığortaçının kassasına vә ya sığorta agentinә vә
ya brokerinә ödәnildiyi gün;
b) qeyri-nağd ödәniş (köçürmә) halında – pul vәsaitinin Sığortaçının vә ya agentinin, yaxud
brokerin bank hesabına daxil olduğu gün;

16.2 Sığorta haqqının ödәnilmәsinin qaydası vә ardıcıllığı Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulur. Әgәr
sığorta haqqı (vә ya onun razılaşdırılmış hissәsi) müqavilәdә müәyyәn olunmuş vaxt әrzindә
ödәnilmәzsә, Sığortaçının Sığorta olunanlara tibbi xidmәtlәrin göstәrilmәsini dayandırmaq
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hüququ yaranmaqla, Sığorta müqavilәsi ödәnilmiş sığorta haqqına mütәnasib dövr bitdiyi
andan qüvvәdәn düşmüş hesab edilir.
Maddә 17. Sığorta haqının qaytarılması
17.1

Sığorta müqavilәsinә Sığortalının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә (ümumiyyәtlә
müqavilәyә vә yaxud ayrı-ayrı sığorta olunanlara), sığortaçı işin aparılmasına çәkilmiş
xәrclәrini vә sığorta ödәnişlәrini çıxmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta
haqqını ona qaytarır; әgәr bu tәlәb sığortaçının bu qaydaları pozması ilә bağlıdırsa o, sığorta
haqqını Sığortalıya bütünlüklә qaytarır. Sığorta müqavilәısinә sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından
әvvәl xitam verildikdә (ümumiyyәtlә müqavilәyә vә yaxud ayrı-ayrı sığortalanmış şәxslәrә
dair) o, sığortalının sığorta haqqını bütünlüklә qaytarır; әgәr bu tәlәb sığortalının (sığorta
olunanın) bu Qaydaları yerinә yetirmәsi ilә bağlıdırsa, sığortaçı işin aparılmasına çәkilmiş
xәrclәrini vә sığorta ödәnişlәrini çıxmaqla qurtarmamış müddәt üçün sığorta haqqını qaytarır.

17.2

Sığorta müqavilәsinә (qrup halında sığorta zamanı, hәm dә müqavilәyә hәr hansı bir sığorta
predmetinә münasibәtdә) vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk
sığortaçı tәrәfindәn sığortalıya ödәnilmiş sığorta haqqına (qrup halında sığorta zamanı, hәm
dә müqavilәnin hәr hansı bir sığorta predmeti üzrә ödәnilmiş sığorta haqlarına) bәrabәr vә ya
ondan çox miqdarda sığorta ödәnişi verilmişdirsә, sığorta haqqı (qrup halında sığorta zamanı,
hәm dә müqavilәnin hәr hansı bir sığorta predmeti üzrә ödәnilmiş sığorta haqları) sığortalıya
qaytarılmır.

17.3

Әgәr müqavilәdә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, 16-cı maddәnin mәqsәdlәri üçün işin
aparılmasına çәkilmiş xәrclәrin hәcmi sığorta haqqının 30 faizinә bәrabәr tutulur.
Fәsil 5. Tibbi xidmәtin tәşkili qaydası

Maddә 18. Mәlumat vermәk vәzifәsi
18.1

Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalı (Sığorta olunan) sığorta kartında göstәrilәn telefon
nömrәlәri vasitәsilә Sığortaçıya vә ya Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn assistans şirkәtinә
müraciәt edir vә Sığorta müqavilәsinә әlavә edilәn sәnәddә qeyd edilәn tibb müәssisәlәrindәn
birinә göndәrilir.

18.2

Sığorta müqavilәsinә müvafiq olaraq Sığorta olunana göstәrilәn tibbi xidmәtlәrin haqqını
Sığortaçı tibb müәssisәlәrinә ödәyir.

18.3

Sığorta olunan sәrbәst şәkildә tibbi xidmәtlәrә görә haqq ödәdiyi halda :
18.3.1 Sığorta olunan tәrәfindәn tibb müәssisәsi göstәrilmәklә, ödәnilmiş hesabın
әsli,göstәrilәn xidmәtlәrin siyahısı vә qiymәtlәri, qәbz, göndәriş, ambulator vә ya
stasionar xәstәnin tibbi kartından çıxarış әlavә olunmaqla әrizә tәqdim edildikdә
Sığortaçı tibbi xidmәtlәrә görә (әgәr belә xidmәt Sığortaçı tәrәfindәn tәşkil edilmiş vә
ya razılaşdırılmışdırsa) Sığorta olunan tәrәfindәn ödәnilmiş müvafiq tibbi xәrclәrin
әvәzini ödәyir.
18.3.2 Sığorta olunanın әrizәsi tibbi xidmәtlәrin göstәrildiyi vaxtdan bir aydan gec olmayan
müddәtdә Sığortaçıya tәqdim edilir. Ödәniş Sığorta olunan tәrәfindәn bütün zәruri
sәnәdlәrin tәqdim edilmәsindәn sonra 15 gün әrzindә hәyata keçirilir. Ödәnişin
mәblәği sığorta müqavilәsinә әlavә olunan siyahıda göstәrilәn tibb müәssisәlәrindә
analoji xidmәtlәrin orta qiymәti nәzәrә alınmaqla tәyin edilir.

Maddә 19. Müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri
19.1 Sığortalının hüquqları:
19.1.1 Sığortaçının müqavilәsinin şәrtlәrinә әmәl etmәsini yoxlamaq, o cümlәdәn Sığortaçıdan
maliyyә sabitliyi barәdә, kommersiya sirri olmayan mәlumatı әldә etmәk;
19.1.2 Tibbi proqrama uyğun olaraq vә Sığorta müqavilәsi şәrtlәrilә razılaşdırılmış qaydada
tibb müәssisәlәrindә Sığorta olunana tibbi xidmәtlәrin göstәrilmәsini tәlәb etmәk;
19.1.3 Әvvәlcәdәn vә ya sonradan әvәzini ödәmәk şәrtilә sığorta proqramında göstәrilmәmiş
tibbi xidmәtlәrin tәşkil edilmәsini Sığortaçıya sifariş etmәk.
19.2

Sığortalının vәzifәlәri:
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19.2.1 Sığorta haqqını Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş mәblәğdә vә müddәtdә ödәmәk;
19.2.2 Sığorta müqavilәsinin bağlanması üçün zәruri olan, eyni zamanda sığorta müqavilәsi ilә
bağlı digәr mәlumatları Sığortaçıya tәqdim etmәk ;
19.2.3 Sığorta müqavilәsinә aid olan sәnәdlәrin qorunub saxlanılmasını tәmin etmәk;
19.2.4 Sığorta olunanları sığorta müqavilәsi vә ona olunan әlavәlәrlә tanış etmәk;
19.2.5 Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәtdә sığortalanmış şәxslәrin siyahısında
edilәn dәyişiliklәr barәdә mәlumat vermәk;
19.2.6 Sığorta müddәti bitdikdә vә ya bu vә ya digәr Sığorta olunan sığorta olunanların
siyahısından çıxarıldıqda, müvafiq sığorta kartını (vә ya kartlarını) mümkün olan әn tez
zamanda Sığortaçıya qaytarmaq.
19.3 Sığorta olunan şәxslәrin hüquqları :
19.3.1 Tibbi xidmәt almaq üçün Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәdә göstәrilәn tibb
müәssәlәrindәn hәr hansı birini seçmәk;
19.3.2 Tibbi sığorta proqramının hәyata keçirilmәsi üçün cәlb edilmiş hәkimlәr arasında müalicә
edәn hәkimi seçmәk ;
19.3.3 Tibbi tәminatın xüsusiyyәtlәri barәdә izahatlar vә tibbi-tәşkilatı yardım almaq üçün
sığorta kartında telefon nömrәsi göstәrilәn assistans şirkәtinә vә ya birbaşa olaraq
Sığortaçıya müraciәt etmәk;
19.3.4 Bazar vә bayram günlәri istisna olmaqla hәr gün saat 08:30-dan saat 19:00-dәk
ambulator-poliklinik xidmәtlәrә görә müraciәt etmәk;
19.3.5 Tibbi yardımın göstәrilmәsi ilә bağlı mübahisәli halların yarandığı halda assistans
şirkәtinә vә yaxud bilavasitә Sığortaçıya müraciәt etmәk;
19.3.6 Fiziki şәxs olan Sığortalı öldükdә, hüquqi şәxss olan Sığortalı qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulmuş qaydada lәğv edildikdә, hәmçinin Sığortaçı vә Sığortalı bu barәdә razılığa
gәldikdә Sığortalının öhdәliklәrini yerinә yetirmәk vә müqavilәyә görә Sığortalının bütün
hüquqlarını әldә etmәk;
19.4 Sığortaolunan şәxslәrin vәzifәlәri:
19.4.1 Tibbi yardımın göstәrilmәsi zamanı müalicә edәn hәkimin göstәrişlәrinә әmәl etmәk,
tibb müәssisәsinin qaydalarına riayәt etmәk ;
19.4.2 Sığorta sәnәdlәrinә qayğı ilә yanaşmaq vә tibbi xidmәtlәrin alınması ilә mәqsәdi ilә
hәmin sәnәdlәrin digәr şәxslәrә verilmәsinә yol vermәmәk. Sığorta müqavilәsi üzrә
tibbi xidmәtlәrin alınması mәqsәdi ilә sığorta kartının digәr şәxsә verilmә faktı
tәsdiqlәnәrsә, Sığorta müqavilәsinin qüvvәsi Sığorta olunana qarşı hәmin andan
dayandırılr ;
19.4.3 Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrindә nәzәrdә tutulduğu halda, ilkin tibbi müayinәdәn
keçmәk;
19.4.4 Tibb müәssisәlәrindәn arayış, göndәriş, әlillik vәrәqәlәri, xәstәlik tarixindәn çıxarılışlar
vә s.әldә etmәk;
19.4.5 Hәkim – dispetçer üçün zәruri olan bütün mәlumatları bildirmәk.
19.5

Sığortaçının vәzifәlәri:
19.5.1 Müәyәn edilmiş müddәtdә tibbi sığorta proqramı, vә sığortanın qaydaları әlavә
edilmәklә sığorta kartını Sığortalıya vermәlidir;
19.5.2 Sığortaçı vә tibb müәssisәsi arsasında bağlanmış xidmәt göstәrilmәsi haqqında
müqavilәyә uyğun olaraq sığorta hadisәsi baş verdiyi halda tibbi xidmәtlәrә görә
ödәniş hәyata keçirmәk;
19.5.3 Sığortalı ilә münasibәtlәrdә müxtәlifliyi tәmin etmәk;
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19.5.4 Sığorta müqavilәsinin vaxtından әvvәl xitam edilmәsi halında, bu Qaydalarda
müәyyәn edilmiş qaydada hesablanmış 30 (otuz) bank günü әrzindә Sığortalıya
qaytarmaq;
19.5.5 Sığorta müqavilәsi çәrçivәsindә tibb müәssisәlәri ilә münasibәtdә sığorta olunanın
hüquqlarını müdafiә etmәk;
19.5.6 Qanunvericiliyә müvafiq olaraq sığortaçı sığorta müqavilәsi ilә bağlı mәlumatların, o
cümlәdәn hәkim sirrini öz işçilәri tәrәfindәn yayılmasına görә mәsuliyyәt daşıyır.
19.6

Sığortaçının hüquqları:
19.6.1

Sığortalı tәrәfindәn verilәn mәlumatları vә hәmçinin sığortalı vә sığorta olunan
tәrәfindәn sığorta müqavilәsinin qaydalarına riayәt edilmәsinin qaydalarına riayәt
edilmәsini yoxlamaq;

19.6.2

Bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş hallarda, o cümlәdәn sığorta olunan tәrәfindәn
sığorta kartı tibbi xidmәt almaq üçün üçüncü şәxsә verildikdә. Sığorta ödәnişini
hәyata keçirmәkdәn imtina etmәk ;

19.6.3

Sığorta olunana dәymiş travmatik zәdә vә ya onun sәhhәtinin başqa cür
pozulımasına gәtirib çıxaran hadisә vә faktlar üzrә sığorta olunana qarşı cinayәt işi
qaldırıldığı halda sәlahiyyәtli orqanların müvafiq qәrarının qәbul olunmasına qәdәr
tibbi xidmәtlәrә görә ödәnişlәri tәxirә salmaq;

19.6.4

Bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә vә qaydada sığorta müqavilәsinә xitam
vermәk;

19.6.5

Sığorta haqqının ödәnilmәmiş hissәsi Sığorta müqavilәsindә müәyyәn olunmuş vaxt
әrzindә ödәnilmәdikdә, sığorta olunanlara xidmәtlәrin göstәrilmәsini dayandırmaq vә
yaxud Sığorta müqavilәsinin müddәtini azaltmaq;

19.6.6

Buna kifayәt qәdәr әsas olmadığı tәqdirdә müalicә hәkiminin vә ya Tibb
müәssisәsinin dәyişdirilmәsindә sığortalının müraciәtini qәbul etmәmәk;

19.6.7

Sığorta olunanın zәdә alması ilә bağlı tibbi xidmәt üçün müraciәt etdiyi halda onun
alkoqol, narkotik vә ya toksik maddәlәrin tәsiri altında olub olmamasının
yoxlanılmasını tәlәb etmәk ;

19.6.8

Sığorta olunan alkoqol, narkotik vә ya toksik maddәlәrin maddәlәrin tәsiri altında olub
olmamasının yoxlanılmasınıа etiraz etdiyi halda, sığortaçı dәymiş zәdә ilә bağlı
xidmәtlәrin haqqının ödәnilmәsindәn imtina edә bilәr;

19.6.9

Bu qaydaların 19.1.3. bәndindә nәzәrdә tutulan hallarda sifariş edilmiş tibbi xidmәtlәr
üçün özünün çәkdiyi xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsini sığortalıdan tәlәb etmәk.

Maddә 20. Sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt.
Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun olaraq sığortaçının vә ya sığortaçı tәrәfindәn
sәlahiyyәtlәndirilmiş Assistans şirkәtinin sığortalanmış şәxsә göstәrilәn tibbi xidmәtlәrin hәcminә,
müddәtinә vә keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk hüququ var.
Fәsil 6. Sığorta ödәnişi
Maddә 21. Sığorta ödәnişi vә ya onun hәyata keçirilmәsi qaydası, sığorta ödәnişinin verilmәsi
üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı
21.1 Sığortaçı bu qaydalar әsasında bağlanmış sığorta müqavilәsinә әsasәn sığorta olunana
göstәrilәn tibbi xidmәtlәrin qiymәtini tibb müәssәsinә ödәyir.
21.2 Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә sığortaçının hәyata keçirdiyi bütün
ödәnişlәrin cәmi sığorta Müqavilәsindә göstәrilәn sığorta mәblәğini aşa bilmәz.
21.3 Sığorta olunana göstәrilәn tibbi xidmәtlәrin әvәzinin ödәnilmәsi qaydaları Sığortaçı ilә tibb
müәssisәsi , yaxud özәl tibbi fәaliyyәtlә mәşğul olan şәxs arasında müvafiq müqavilә ilә tәyin
edilir.
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21.4 Sığortaçının yazılı razılığı olmadan sığorta olunanlar tәrәfindәn özbaşına tibbi yardımın tәşkil
edilmәsi halında sığortaçı göstәrilmiş tibbi xidmәtlәrin keyfiyyәtinә vә sığorta olunanın çәkdiyi
xәrclәrә görә heç bir mәsuliyyәt daşımır.
21.5 Sığortaçının yazılı razılığı olmadan sığorta olunana, tәxirәsalınmaz hallar istisna olmaqla , tibbi
xidmәtlәrin müqavilәdә razılaşdırılmamış tibb müәssisәlәrindә göstәrilmәsinә görә Sığortaçı
çәkilәn xәrclәrin әvәzini ödәmәk öhdәliyi daşımır. Sığortaçının yazılı razılığı olduqda, belә tibb
müәssisәlәrindә göstәrilmiş xidmәtlәr üçün ödәniş sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş tibb
müәssisәlәrinin preyskurantları әsasında hәyata keçirilәcәkdir.
21.6 Әgәr sığorta olunan tibbi tәyinatlara , tibbi personalın mәslәhәtlәrinә vә tibb müәssәsindә
müәyyәn edilmiş daxili intizam qaydalarına riayәt etmәzsә, tibb müәssisәsi sığortaçını
mәlumatlandıraraq ambulator xidmәtlәrin göstәrilmәsini, yaxud stasionar yardımı dayandırdıqda
, Sığortaçı artıq bu vaxta qәdәr göstәrilmiş tibbi xidmәtlәrә görә xәrclәrin vә hәmçinin bunun
nәticәsindә baş vermiş başqa әlavә xәrclәrin ödәnilmәsindәn imtina edә bilәr. Belә halda artıq
bu vaxta qәdәr göstәrilmiş tibbi xidmәtlәrin әvәzinin ödәnilmәsi öhdәliyi Sığortalının üzәrinә
düşür.
21.7 Әgәr sığorta olunan hәkim tәyinatına әsasәn xәstәxanada yerlәşdirilmәkdәn imtina edәrsә,
Sığortaçı oxşar diaqnoza görә sığorta olunanın müalicәsinә yönәldilәn tibbi xidmәtlәrә tәminat
vermәkdәn imtina edә bilәr.
21.8 Әgәr sığorta olunan xәstәxanada yerlәşdirildikdәn sonra baş vermiş hadisәnin Sığorta
müqavilәsinә әsasәn sığorta hadisәsi olmaması mәlum olursa, tibb müәssisәsindә göstәrilәn
xidmәtlәrin ödәnilmәsi sığortalanmış şәxsin öhdәliyidir.
21.9 Hәr hansı diaqnostik, profilaktik vә ya müalicәvi tәdbirlәr hәyata keçirilә bilәr.
21.10 Sığorta müqavilәsi qüvvәdә olduğu müddәtdә hәkimin tәyin etdiyi dәrman preparatları Sığorta
müqavilәsinin qüvvәdәn düşmә tarixinә qәdәr sığorta olunana tәqdim edilir. Dәrman
preparatının növündәn asılı olaraq, dәrman qutusu uyğun olaraq bölünәrәk tәqdim olunur,
bölünmәsi mümkün olmayan dәrman preparatı tam şәkildә sığorta olunana tәqdim olunur.
21.11 Sığortalı bilavasitә onun vә ya sığorta olunanın tәqsiri üzündәn sığorta kartından qanunsuz
istifadә edәn şәxsә göstәrilәn xidmәtlәr üçün xәrclәnmiş mәblәği Sığortaçıya qaytarmalıdır.
21.12 Sığorta olunan hәkim qәbuluna tәyin edilәn vaxtda gәlmәdikdә, tәcili vә tәxirәsalınmaz tibbi
yardım briqadasının vә yaxud mütәxәssislәrin evә çağırılması zamanı göstәrilәn ünvanda
olmadıqda, sığortalı (sığorta olunan) sığortaçının tibb müәssisәsinә ödәdiyi xәrclәri ona
qaytarmalıdır.
21.13 Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün aşağıdakı sәnәdlәr sığortaçıya
tәqdim edilmәlidir:
21.13.1. sığorta olunanlara tibbi yardımın göstәrilmәsi barәdә tibb müәssisәsinin reyestri;
21.13.2 . Assistans şirkәtinin tәrtib etdiyi tibbi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin ekspertizası aktı;
21.13.3 sığorta ödәnişini hәyata keçirmәk üçün hesab-faktura vә (vә ya) vergi-hesab fakturası
(olduqda);
20.13.4. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul
etmәk üçün lazım olan digәr sәnәdlәr.
Maddә 22. Subroqasiya hüququ
22.1 Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsindәn ödәnişinin hәyata keçirilmәsindәn sonra, bu sığorta
ilә әvәzi ödәnilәn sığorta olunanın sәhhәtinә vurulduğu zәrәr üçün mәsuliyyәt daşıyan şәxsә
qarşı subroqasiya qaydasında tәlәb irәli sürmәk hüququ, hәmin ödәniş mәblәği hәddindә
sığortaçıya keçir.
22.2 Sığortalı (sığorta olunan) sığortaçının subroqasiya hüququnun tәmin edilmәsi üçün öz imkanları
çәrçivәsindә ona hәr cür kömәk göstәrmәli vә Sığortaçını tәlәb irәli sürmәk üçün zәruri olan
bütün sәnәdlәr, sübut vә mәlumatlarla tәmin etmәlidir.
22.3 Sığortalının hәr hansı mәhkәmәdәn kәnar razılaşma vә ya mәhkәmә qәrarı әsasında zәrәrә
görә mәsuliyyәt daşıyan şәxslәrdәn aldığı tәminat mәblәğlәri ilk növbәdә Sığortaçının Sığorta
müqavilәsi üzrә hәyata keçirdiyi sığorta ödәnişlәrinin әvәzinin ödәnilmәsinә xәrclәnәcәk.
22.4 Sığortaçı ilә sığortalı arasında başqa cür razılaşdırıldığı vә belә razılaşmanın Sığorta
müqavilәsindә tәsbit olunduğu hallar istisna olmaqla sığortalının (sığorta olunanın) dәymiş
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zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsә qarşı tәlәb hüququndan imtina etmәsi vә ya sığortalının
(sığorta olunanın) günahı üzündәn bu hüquqdan istifadәnin mümkün olmaması halında
Sığortaçı sığorta ödәnişini bütünlüklә vә ya qismәn ödәmәk öhdәliyindәn azad olunur vә
ödәnilmiş sığorta ödәnişinin tam vә ya müvafiq hissәsinin qaytarılması hüququnu әldә edir.
Maddә 23 . Valyuta haqqında qeyd- şәrt
23.1 Sığorta müqavilәlәrini azadolma mәblәğlәrinin vә tәlәblәrin xarici valyuta ilә ifadә olunduğu
hallarda bütün ödәnişlәr Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının ödәnişin hәyata keçirildiyi
tarixә vә ya ödәnişә әsas verәn sәnәdin tәrtib edilmәsi tarixinә olan rәsmi mәzәnnәsi әsasında
Azәrbaycan manatı ilә vә ya Azәrbaycan Respublikasının valyuta qanunvericiliyinә müvafiq
olduğu hallarda hәr hansı xarici valyuta ilә hәyata keçirilә bilәr.
23.2 Әgәr sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün әsas olan sәnәdlәr Azәrbaycan manatı vә ya
şәhadәtnamәnin valyutasından fәrqli valyutada ifadә olunmuşdursa sığorta müqavilәsinin ifadә
olunduğu valyutaya çevirmә Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının hәmin sәnәdin buraxıldığı
tarixә uyğun rәsmi mәzәnnәsi әsasında hәyata keçirilir.
Maddә 24. Ödәnilmәmiş sığorta haqqının nәzәrә alınması
Әgәr sığorta ödәnişi verilәnә qәdәr nәzәrdә tutulan sığorta haqqı (vә ya onun razılaşdırılmış hissәsi)
tam ödәnilmәmişdirsә, sığortaçı sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi zamanı ödәnilmәyәn sığorta
haqqını sığorta ödәnişinin mәblәğindәn çıxmağa haqlıdır.
Maddә 25. Sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişinin vermәkdәn imtina olunması
haqqında qәrarın qәbul edilmәsi müddәti
Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişinin vermәkdәn imtina olunması haqqında
qәrarı bu Qaydaların 20.13-cü maddәsindә göstәrilәn sәnәdlәrin tәqdim edildiyi andan 30 iş günü
әrzindә qәbul edir.
Maddә 26. 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 27.Mübahisәlәrin hәlli qaydası
Bu Qaydalar әsasında bağlnmış sığorta müqavilәsinndәn irәli gәlәn bütün mübahisәlәr ilkin olaraq
danışıqlar yolu ilә pretenziya qaydasında, tәrәflәr arasında razılığa gәlinmәdiyi tәqdirdә isә qüvvәdә
olan Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq mәhkәmәlәr vasitәsilә hәll edilir.

«Atәşgah» Sığorta şirkәti

14

Könüllü tibbi sığorta qaydaları

İqtisadi әsaslandırma
Qeyd edәk ki, ümumi sığorta mәblәği 100 valyutadan 10 000 000 valyutaya qәdәr dәyişә bilәr.
Qeyd edәk ki, burda azadolma mәblәği dә tәtbiq oluna bilәr.
Sığorta müddәti әsasәn bir ildir.
Hesablamanı bir il müddәtinә bağlanmış müqavilә timsalında nәzәrdәn keçirdәk.
Orta sığorta mәblәği: S = 20 000 valyuta
Ödәmәnin orta mәblәği: Sö =500 valyuta
Sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı: q=0.9
Gözlәnilәn müqavilәlәrin sayı: 200
Metodikaya әsasәn netto dәrәcә (Tn) üçün aşağıdakı düstur doğrudur:
Tn=Tә+Tr
Burada Tә - netto dәrәcәnin әsas hissәsi, Tr – risk üstәliyidir vә onlar üçün aşağıdakı bәrabәrliklәr doğrudur (100
valyuta sığorta mәblәğinә müvafiq):
Tә = 100*q*Sö/S ,

T r  1.2 *  ( y ) *

1 q
n* q

Tә = 100*0.9*500/20000=2.25 valyuta
Risk üstәliyinin hesablanması:
Risk üstәliyi yuxarıdakı düsturla hesablanır:
q-bir sığorta müqavilәsi üzrә sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı;
n-gözlәnilәn müqavilәlәrin sayı;
α(γ)-nın γ-dan (γ-tәhlükәsizliyin tәminatı adlanır vә yığılan sığorta haqlarının sığorta hadisәlәri üzrә sığorta
ödәnişlәrinin verilmәsinә kifayәt etmәsi üçün tәlәb olunan ehtimaldır) asılı olan qiymәtlәri aşağıdakı cәdvәldәn
götürülür:
γ
α(γ)

0.84
1.0

0.90
1.3

0.95
1.645

0.98
2.0

Cәdvәl 1
0.9986
3.0

γ =0.90, α(γ)=1.3.

T

r

1  0.9
 0.0827
200 * 0.9

 1.2 * 2.25 *1.3 *

Cәmi netto-dәrәcә Tn=Tә+Tr=2.25+0.0827=2.332
Tarif dәrәcәsinin strukturu: 70%-netto-dәrәcә, 30%-yüklәmә.

Brutto dәrәcә

T

b



T

n

(1  f )



2.332
 3.332
(1  0.30)

valyuta

Sığortaçı müәyyәn maliyyә nәticәlәri vә bazar münasibәtlәri mülahizәlәrini әsas tutaraq tarif dәrәcәlәrini vә
brutto-dәrәcәnin strukturuna daxil olan yüklәmә faizini, o cümlәdәn yüklәmәni tәşkil edәn komponentlәrin faizini
fәrqli müәyyәn edә bilәr.

