
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2010-cu il 29 oktyabr tarixli 192 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə əlavə sığorta ödənişi 

məbləğinin hesablanması

QAYDASI

1. Ümumi müddəa

Bu Qayda “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə 
əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2010-cu il 2 iyul tarixli, 289 nömrəli Fərmanının 1.8-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 
xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 
üzrə əlavə sığorta ödənişi məbləğinin hesablanması qaydasını müəyyən edir.

2. Əlavə sığorta ödənişi məbləğinin hesablanması

2.1. Əlavə sığorta ödənişinin məbləği sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş 
sığorta olunanın həmin hadisənin birbaşa səbəbi olduğu hallarla əlaqədar 
müalicəsinə, əlavə qidalanmasına, dərman alınmasına, protezləşdirməyə, başqasının 
qulluğuna, sanatoriya-kurort müalicəsinə, xüsusi nəqliyyat vasitəsinə, digər peşəyə 
hazırlanmasına ehtiyacı olduğu və bunları pulsuz almaq hüququnun qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmadığı hallarda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 
19 avqust tarixli, 93 nömrəli qərarı ilə Əsasnaməsi təsdiq edilmiş Tibbi Sosial Ekspert 
Komissiyasının (bundan sonra — TSEK) qərarı əsasında təyin edilməklə, aşağıdakı 
qaydada hesablanır:

2.1.1. sığorta olunanın əlavə qidalanmaya ehtiyacı olduğu halda, müvafiq tibb 
müəssisəsi tərəfindən təyin edilən əlavə qida rasionuna daxil olan məhsulların rayon 
(şəhər) statistika orqanlarının sənədlərində əks olunan bazar qiymətlərinə uyğun 
olaraq;

2.1.2. sığorta olunanın dərman təminatına ehtiyacı olduğu halda, dərman 
preparatlarının dəyəri müvafiq aptekin ona verildiyi qaimə-faktura əsasında sığortaçı 
tərəfindən ödənilir. Sığorta olunanın dərman təminatı ilə bağlı xərclər, siyahısı 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş, müalicə-
profilaktika müəssisələrinin həmin nazirliyin müəyyən etdiyi formaya uyğun tərtib 
etdikləri pulsuz dərman reseptlərinə əsasən müəyyən olunur.

Hər bir pulsuz dərman preparatı üçün ayrıca dərman resepti yazılır və pulsuz 
dərman resepti xəstənin ambulator kartında göstərilən müalicə kursuna uyğun verilir;



2.1.3. sığorta olunanın protezləşdirməyə, xüsusi nəqliyyat vasitəsinə, o cümlədən 
əlil kreslo-veloarabalarına və digər reabilitasiya vasitələrinə ehtiyacı olduğu halda, 
belə vəsaitlərin əldə edilməsi üçün xidməti və (və ya) satışı həyata keçirən 
müəssisənin müvafiq hesab-fakturasında nəzərdə tutulmuş ödəniş məbləğinə uyğun 
olaraq;

2.1.4. sığorta olunanın başqasının qulluğuna ehtiyacı olduğu halda, rayon (şəhər) 
əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin sosial işçisinin aylıq vəzifə maaşının 50 faizdən 
aşağı olmayan, həmin şəxsin sığorta olunana göstərdiyi xidmətə görə aylıq xərc 
məbləğində;

2.1.5. sığorta olunanın sanatoriya-kurort müalicəsinə ehtiyacı olduğu halda, TSEK 
tərəfindən təyin edilən müvafiq sanatoriya-kurort yollayışının qiyməti, həmçinin 
sığorta olunanın müşayiətçiyə ehtiyacı olması ilə bağlı müvafiq tibb müəssisəsinin 
rəsmi qeydi olduğu halda, müşayiətçinin də müvafiq sanatoriya-kurort müəssisəsinə 
göndərilməsi ilə bağlı nəqliyyat, yaşayış və qidalanma xərcləri həcmində.

2.2. Sığorta olunana birdəfəlik və ya aylıq sığorta ödənişinin verilməsi ilə yanaşı, 
təyin edilən əlavə sığorta ödənişi TSEK-in müvafiq qərarı ilə müəyyən olunmuş 
tarixdən və müddət ərzində verilir.


