Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin
19 may 2014-cü il tarixli
Q-13 №-li kollegiya qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.
7 nömrəli

əlavə

Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının
reyestrinin aparılması
QAYDALARI
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar “Sığorta fəaliyyəti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 95.3-cü maddəsinə
əsasən, həmin Qanuna və Azərbaycan Respublikasının
digər qanunvericilik aktlarına və "Sığorta fəaliyyəti
haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 25
dekabr tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il
13 mart tarixli, 735 nömrəli Fərmanının 3.1.-ci bəndinə
uyğun olaraq hazırlanmışdır və sığortaçıların, sığorta
vasitəçilərinin, o cümlədən xarici sığortaçıların və xarici
sığorta
brokerlərinin,
onların
Azərbaycan
Respublikasındakı nümayəndəliklərinin, aktuarilərin,
habelə sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən
hüquqi şəxslərin və müvafiq müstəqil ekspertlərin
reyestrinin (bundan sonra “reyestr” adlandırılacaq)
aparılması qaydalarını müəyyənləşdirir.

1.2. Bu Qaydalarda istifadə olunan “sığortaçı” və
“xarici sığortaçı” anlayışı sığortaçılar və xarici
sığortaçılarla yanaşı, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.2-ci maddəsinə
uyğun
olaraq,
təkrarsığortaçıları
və
xarici
təkrarsığortaçıları da əhatə edir.
1.3. Reyestr sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən aparılır.
1.4. Sığortaçılar və sığorta vasitəçiləri sığorta nəzarəti
orqanından müvafiq fəaliyyət üzrə lisenziya aldıqda,
aktuarilər isə həmin orqanda attestasiyadan keçdikdə
onlar bilavasitə sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən reyestrə
daxil edilir.
2. Reyestrə daxil edilmək üçün təqdim olunan
sənədlər və məlumatlar
2.1. Reyestrə daxil edilmək üçün, bu Qaydaların 1.4-cü
bəndində nəzərdə tutulanlardan başqa, 1.1-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş sığorta bazarının digər peşəkar
iştirakçıları (bundan sonra “şəxs” adlandırılacaq)
aşağıdakı sənədləri sığorta nəzarəti orqanına təqdim
etməlidirlər:
2.1.1. Adı, ünvanı, telefon nömrəsi, elektron poçt
ünvanı (əgər varsa həmçinin faks nömrəsi və rəsmi
internet səhifəsi), hüquqi şəxsin rəhbərinin adı, soyadı və
vəzifəsi göstərilməklə yazılı müraciət;
2.1.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət
vəsiqəsinin, təhsil haqqında müvafiq sənədin və müvafiq
vergi
orqanında
qeydiyyata
alınması
haqqında

şəhadətnamənin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat
haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu
maddəsində müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş
surətləri;
2.1.3. Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin
dövlət
qeydiyyatı
haqqında
şəhadətnaməsinin,
nizamnaməsinin və ofis binasından istifadə hüququnu
təsdiq edən sənədin notariat qaydasında və ya "İnzibati
icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9cu maddəsində müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş
surətləri;
2.1.4. xarici sığortaçının və ya xarici sığorta brokerinin
onun rezidenti olduğu ölkənin müvafiq dövlət orqanı
tərəfindən verilmiş və Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq
olunmuş dövlət qeydiyyatı haqqında və müvafiq fəaliyyət
növünü həyata keçirmək hüququnu təsdiq edən sənəd,
həmçinin əgər mövcuddursa “Standard & Poors”,
“Moody's Investors Service”, “Fitch” və ya “A.M. Best”
beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş reytinqi
təsdiqləyən sənəd, yaxud rəsmi məlumat;
2.1.4–1. xarici sığortaçının və ya xarici sığorta
brokerinin
Azərbaycan
Respublikasındakı
nümayəndəliklərinin Azərbaycan Respublikasında dövlət
qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən şəhadətnamənin
notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində
müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.1.5. Sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən
xarici hüquqi şəxslərin, rezidenti olduqları ölkənin
müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilmiş və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş
qaydada təsdiq olunmuş dövlət qeydiyyatı haqqında
sənədi;
2.1.5–1. Müstəqil ekspertlərin rezidenti olduqları
ölkənin müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilmiş və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş qaydada təsdiq olunmuş sığorta sahəsində
müstəqil ekspert fəaliyyətinin həyata keçirməsinə icazə
verən sənədi, hüquqi şəxslər üçün həmçinin dövlət
qeydiyyatı haqqında sənədi;
2.1.6. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi
yaşayan xarici fiziki şəxs olan müstəqil ekspertlərin şəxsi
pasportunun,
Azərbaycan
Respublikasının
vergi
orqanında qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin
(qeyri-rezidentlər üçün yalnız şəxsi pasportunun)
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş qaydada təsdiq olunmuş surətləri;
2.1.7. Xarici fiziki şəxs sığorta brokerlərinin şəxsi
pasportunun, rezidenti olduğu ölkədə fiziki şəxs vergi
ödəyicisi olduğunu təsdiq edən sənədin və rezidenti
olduğu ölkənin müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilmiş
sığorta brokeri fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu
təsdiqləyən
sənədin
Azərbaycan
Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq
olunmuş surətləri;

2.1.8. Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin
filial və nümayəndəlikləri reyestrə daxil edilmək üçün
əsasnamələrinin, olduqları yerdəki ofis binasından istifadə
hüquqlarını təsdiq edən sənədin, habelə hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən sənədin
notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində
müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surətlərini.
2.2. Sığortaçılar müvafiq vasitəçilik müqaviləsi
bağladıqları və ya belə müqaviləyə xitam verdikləri
sığorta agentlərinin adı (fiziki şəxs olduqda hamısının
soyadı və atasının adı), sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş
lisenziyasının tarixi və nömrəsi barədə məlumatları
reyestrə daxil edilmək üçün həmin müqavilənin
bağlandığı və ya belə müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən
5 iş günü müddətində sığorta nəzarəti orqanına təqdim
etməlidirlər.
3. Reyestr məlumatlarındakı dəyişiklik barədə xəbər
vermə
3.1. Şəxs bu Qaydaların 2.1-ci bəndinə əsasən təqdim
etdiyi hər hansı məlumatda və ya sənədlərin
məzmununda reyestrə daxil edildikdən sonra baş verən
dəyişikliklər, o cümlədən hüquqi şəxsin yenidən təşkil
edilməsi və ya ləğv edilməsi, müvafiq fəaliyyətlə məşğul
olmaq hüququnun məhdudlaşdırılması, dayandırılması və
ya ləğv edilməsi barədə 30 gün ərzində sığorta nəzarəti
orqanına məlumat verməlidir.

3.2. Şəxs reyestr məlumatlarındakı dəyişikliklər
barədə vaxtında xəbər vermədikdə, bu dəyişikliyin sığorta
nəzarəti orqanına məlum olduğu tarixdən, bu Qaydaların
4.1.5-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş hal istisna
olmaqla, həmin dəyişiklik reyestrdə qeydə alınır.
4. Reyestrdən çıxarılmanın əsasları
4.1. Aşağıdakı hallarda şəxs reyestrdən çıxarılır:
4.1.1. Sığortaçının və sığorta vasitəçisinin lisenziyası
ləğv edildikdə, aktuarinin şəhadətnaməsinin müddəti başa
çatdıqda və ya vətəndaş qüsursuzluğunu aradan qaldıran
hal baş verdikdə, həmçinin məsul aktuari bir il ərzində
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 81–7-ci maddəsinin tələbinə görə Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə
tutulmuş məsuliyyətə cəlb edildikdə;
4.1.2. xarici sığortaçının və ya xarici sığorta brokerinin
müvafiq olaraq təkrarsığorta və ya vasitəçilik fəaliyyəti
hər hansı formada məhdudlaşdırıldıqda, dayandırıldıqda
və ya ləğv edildikdə;
4.1.3. fiziki şəxs öldükdə, habelə faəliyyət qabiliyyəti
olmayan hesab edildikdə və ya hüquqi şəxs ləğv
edildikdə;
4.1.4. bu Qaydaların 2-ci bəndinə uyğun olaraq
təqdim edilmiş sənədlərdə yanlış məlumatların olması
faktı aşkarlandıqda;
4.1.5. hüquqi şəxsin yenidən təşkili, əsas fəaliyyəti ilə
bağlı hər hansı məhdudiyyət və ya qadağanın olması,

müvafiq reytinqindən daha aşağı reytinq alması ilə bağlı
məlumatlar sığorta nəzarəti orqanına vaxtında təqdim
edilmədikdə;
4.1.6. xarici sığortaçının və ya xarici sığorta brokerinin
fəaliyyətində
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi faktı aşkar edildikdə.
5. Reyestrin tərtib edilməsi və reyestr məlumatlarının
yayılması
5.1.
Reyestrdə qeydiyyat elektron qaydada bu
Qaydaların 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şəxslərin hər
bir kateqoriyası üzrə müvafiq olaraq bu Qaydalara 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 və 8 nömrəli Əlavələrdə nəzərdə tutulmuş
formalarda ayrılıqda tərtib edilərək aparılır.
5.2.
Yayılması və ya açıqlanması qanunla qadağan
olunan məlumatlar istisna olmaqla, digər reyestr
məlumatları sığorta nəzarəti orqanının rəsmi internet
səhifəsində yerləşdirilir, həmçinin yazılı sorğu əsasında
digər şəxslərə verilir.

"Sığorta bazarının peşəkar iş
aparılması Qaydalar

SIĞORTAÇILARIN VƏ TƏKRARSIĞORTAÇILARIN REYESTR MƏLUMATLARI
Sır
a
nö
mr
əsi

Adı, VÖEN

Dövlət
qeydiyyatı
tarixi

Lisenziya

verilmə
tarixi

Ünvan

Telefon,faks,
internet
səhifəsi,
elektron poçt
ünvanı

Rəhbəri

Lisenziya
barəsində
dəyişikliklər

müddəti

Qeyd

Filial və nümayəndəliklər

adı

SIĞORTAÇILAR

TƏKRARSIĞORTAÇILAR

bu reyestrə
daxil edilmə
tarixi

ünvanı

telefon, fak

"Sığorta baz
iştirakçıların
aparılması Qayd

HÜQUQİ ŞƏXS OLAN SIĞORTA BROKERLƏRİNİN REYESTR MƏLUMATLARI

Sır
a
nö
mr
əsi

Adı, VÖEN

Dövlət
qeydiyyat
ı tarixi

Lisenziya

lisenziyada
verilmə tarixi dəyişiklik barədə
məlumat

İcra orqanının
rəhbəri

Ünvan

Telefon, faks,
internet
səhifəsi,
elektron poçt
ünvanı

Filial və nümayəndəlik

adı

bu reyestrə
daxil edilmə
tarixi

ünvanı

telefon, faks
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FİZİKİ ŞƏXS OLAN SIĞORTA BROKERLƏRİNİN REYESTR MƏLUMATLARI
Adı,
soyadı,
Sıra
atasının
nömrəsi
adı,
VÖEN

Şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədə dair

seriyası
və
nömrəsi

verilmə
tarixi

vəsiqəni
verən
orqanın
adı

Müvafiq vergi
orqanında
qeydiyyat
şəhadətnaməsi

nömrəsi

verilmə
tarixi

Lisenziya

verilmə
tarixi

lisenziya
barəsində
dəyişiklik

Telefon nömrəsi,
elektron poçt ünvanı
Ünvan (əgər varsa həmçinin Qeyd
faks nömrəsi və
internet səhifəsi)

"Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının
aparılması Qaydaları"na Əlavə №

HÜQUQİ ŞƏXS OLAN SIĞORTA AGENTLƏRİNİN REYESTR MƏLUMATLARI

Sıra
nömr
əsi

Adı,
VÖEN

Dövlət
qeydiyyatı
tarixi

Lisenziya

verilmə
tarixi

lisenziyada
dəyişiklik
barədə
məlumat

İcra
orqanının
rəhbəri

Ünvan

Telefon, faks,
internet
səhifəsi,
elektron poçt
ünvanı

Xidmət
göstərdiyi
sığortaçının
adı

Filial və nümayəndəlik

adı

bu reyestrə daxil
edilmə tarixi

ünvanı

telefon,
rəhb
faks
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FİZİKİ ŞƏXS OLAN SIĞORTA AGENTLƏRİNİN REYESTR MƏLUMATLARI

Adı,
Sıra
soyadı,
nöm
atasının
rəsi
adı,

Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar

seriyası və
nömrəsi

verilmə
tarixi

vəsiqəni verən
orqanın adı

Müvafiq vergi orqanında
qeydiyyat şəhadətnaməsi

VÖEN

verilmə
tarixi

Lisenziya

lisenziya
verilmə tarixi barəsində
dəyişiklik

Telefon
nömrəsi,
elektron poçt
Xidmət
ünvanı (əgər
göstərdiyi
Ünvan
varsa həmçinin sığortaçının
faks nömrəsi
adı
və internet
səhifəsi

Qeyd
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XARİCİ SIĞORTAÇILARIN, XARİCİ TƏKRARSIĞORTAÇILARIN VƏ XARİCİ SIĞORTA BROKERLƏRİNİN REYESTR MƏLUMATLAR
Sıra
nömrə
si

Adı,
VÖEN

Ölkəsi

Dövlət qeydiyyatı Müvafiq fəaliyyət göstərmək
haqqında sənədin hüququ verən sənədin verilmə
verilmə tarixi
tarixi və müddəti

Hüquqi şəxsin reytinqi
reytinq

Ünvan

Telefon, faks

İnternet səhifəs
elektron poçt
ünvanı

Ünvan

Telefon, faks

İnternet səhifəs
elektron poçt
ünvanı

müvafiq reytinq
agentliyinin adı

XARİCİ SIĞORTAÇI

XARİCİ TƏKRARSIĞORTAÇI

XARİCİ HÜQUQİ ŞƏXS OLAN SIĞORTA BROKERİ

Sıra
nömrə
si

Adı,
VÖEN

Ölkəsi

XARİCİ FİZİKİ ŞƏXS OLAN SIĞORTA BROKERİ
Dövlət qeydiyyatı Müvafiq fəaliyyət göstərmək
haqqında sənədin hüququ verən sənədin verilmə
Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
verilmə tarixi
tarixi və müddəti
nömrəsi
verilmə tarixi

XARİCİ SIĞORTAÇILARIN VƏ XARİCİ SIĞORTA BROKERLƏRİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİ
Sıra
nömrə
si

Adı

VÖEN

Ölkəsi

Dövlət qeydiyyatı haqqında
sənədin verilmə tarixi

Müvafiq fəaliyyət göstərmək
hüququ verən sənədin verilmə
tarixi və müddəti

Rəhbəri

Ünvan

Telefon, faks

İnternet səhifəs
elektron poçt
ünvanı

"Sığorta bazarının peşəkar iştir
aparılması Qaydaları"n

SIĞORTA SAHƏSİNDƏ YARDIMÇI HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN VƏ MÜSTƏQİL EKSPERTLƏRİN REYESTR MƏLUMATL
Sıra
nö
Hüquqi şəxsin dövlət
Adı, VÖEN
mrə
qeydiyyatı tarixi
si

Hüquqi şəxsin rəhbəri

Telefon, faks, internet
Sığorta sahəsində yardımçı hüquqi şəxsin və ya hüq
səhifəsi, elektron poçt
ekspertin filial və nümayəndəl
ünvanı

Ünvan

bu reyestrə daxil
edilmə tarixi
SIĞORTA SAHƏSİNDƏ YARDIMÇI HÜQUQİ ŞƏXSLƏR
adı

ünvanı

tel

HÜQUQİ ŞƏXS OLAN MÜSTƏQİL EKSPERTLƏR

FİZİKİ ŞƏXS OLAN MÜSTƏQİL EKSPERTLƏR
Sıra
nömrəs
i

Adı, soyadı,
atasının adı

Müvafiq vergi orqanında qeydiyyat
şəhadətnaməsi

Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar

seriyası və
nömrəsi

verilmə tarixi

vəsiqəni verən
orqanın adı

VÖEN

Ünvan

Telefon, faks

verilmə
tarixi

AKTUARİLƏRİN REYESTR MƏLUMATLARI
Sıra
Adı, atasının
nömrə
adı, soyadı
si

Şəxsiyyət
vəsiqəsinin
seriyası, nömrəsi
və PİN kodu

Şəxsiyyət
vəsiqəsinin
verildiyi
tarix

Ünvan

Telefon və
elektron poçt
ünvanı

Aktuari şəhadətnaməsinə dair məlumatlar

nömrəsi

verilmə
tarixi

Qeyd

son qüvvədə olma tarixi

Qeyd:Əcnəbilərə münasibətdə bu Formanın 3-cü və 4-cü sütunlarında qeyd olunan şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin mümkün məlumatları qeyd edilir.
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