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Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə
verilən lisenziyaların forması və doldurulması

QAYDALARI

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 53.4-cü və 87.1-ci maddələrinə 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 əsasən hazırlanmışdır və sığorta, təkrarsığorta, sığorta 
brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən lisenziyaların (bundan sonra “lisenziya” 
adlandırılacaq) formasını və sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən doldurulması 
qaydalarını, habelə bununla bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər məsələləri 
tənzimləyir.

1.2. Lisenziya verilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müvafiq 
sənədlər və məlumatlar sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən sığorta qanunvericiliyinin 
tələblərinə uyğun hesab edildikdən sonra müvafiq lisenziya həmin orqan tərəfindən 
doldurulur.

1.3. Lisenziyanın forması bu Qaydalara əlavə edilir(Əlavə № 1).

2. Lisenziyanın doldurulması

2.1. Lisenziya Azərbaycan dilində doldurulur.
2.2. Lisenziyada aşağıdakı qeydlər aparılır:
2.2.1. Lisenziyanın qeydiyyata alınması haqqında məlumat (qeydiyyat nömrəsi və 

verilmə tarixi).
2.2.2. Sığorta nəzarəti orqanının adı.
2.2.3. Həyata keçirilməsinə lisenziya verilən fəaliyyət növünün adı.
2.2.4. Hüquqi şəxslər üçün – lisenziya verilən hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı.
2.2.5. Fiziki şəxslər üçün – adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair 

məlumat (şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir) 
və ünvanı.

2.2.6. Lisenziyanı təsdiq edən məsul şəxsin adı, soyadı və vəzifəsi.
2.3. Lisenziya sığorta nəzarəti orqanının rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli 

şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.



2.4. Lisenziyada gün və il rəqəmlə, ay isə sözlə yazılır.
2.5. Lisenziya blanklarında düzəlişlərin edilməsinə yol verilmir və belə blankların 

hüquqi qüvvəsi yoxdur.
2.6. Lisenziya oğurlanması, itirilməsi, yararsız hala düşməsi və ya məhv olması 

halında yeniləndikdə lisenziya blankının yuxarı sağ tərəfində iri hərflərlə «DUBLİKAT» 
sözü yazılır.

2.7. Azərbaycan Respublikasının lisenziyalaşdırma ilə bağlı qanunvericiliyinin 
tələblərinə müvafiq olaraq, lisenziya verildikdən sonra lisenziyaların vahid reyestrinin 
aparılması üçün lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqana müəyyən 
olunmuş qaydada məlumat verilir.



“Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri 
və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən 

lisenziyaların forması və doldurulması Qaydaları”na Əlavə № 1

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi

LİSENZİYA

№ (Lisenziyanın nömrəsi)

Qeydiyyat nömrəsi _____________            «____»_______________20_____il

(sığorta nəzarəti orqanının adı)

(fəaliyyət növünün adı)
həyata keçirməyə icazə verir.
Lisenziya verilib ______________________________________________________
_____________________________________________________________________

(hüquqi şəxslər üçün – lisenziya verilən hüquqi
şəxsin adı və hüquqi ünvanı; fiziki şəxslər üçün – adı, atasının adı, soyadı, ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, nömrəsi, 

kim tərəfindən və nə vaxt verilməsi)
_____________________________________________________________________

Lisenziyanın müddəti _________________________________________________

Lisenziyanı təsdiq edən məsul şəxs _____________________________________
(adı, soyadı)

________________________________����������������������������______________________________���������_______
(vəzifəsi)
____________________

(imza)
M.Y.




