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Səhifə 2 

A. ÜMUMĠ MÜDDƏALAR 
 

Bu Qaydalar əsasında “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra mətndə 

«Sığortaçı» adlandırılacaq) memarların, mühəndislərin və texniki məsləhətçilərin pesə məsuliyyətinin 

sığortasını həyata keçirir və sığorta müqaviləsi bağlayır. 

Sığortaçı, bu müqavilə ilə şərtləşdirilmiş sığorta haqqı müqabilində, Sığortalının peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı 

üçüncü şəxslərin ölümü, bədən xəsarəti və ya əmlakına dəyən zərərə görə qanunvericiliyə əsasən onlara 

ödəməli olduğu pul vəsaitinin və ya onun bir hissəsinin sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş sığorta 

məbləği həddində ödəməyi öz öhdəsinə götürür. 

Sığortalının məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 

müəyyən olunur. 

 

1. Qaydalarda istifadə olunan əsas anlayiĢlar: 

Aşağıda göstərilən anlayışlar bu Qaydaların mətnində istifadə olunduğu yerdən asılı olmayaraq eyni məna 

daşıyırlar: 

Sığortaçı - Azərbaycan Respublikasında sığorta fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanından xüsusi razılıq almış «AXA MBASK» Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. 

Sığortalı - Sığortaçı ilə sığorta müqaviləsini bağlamış fəaliyyət qabiliyyətli fiziki və hüquqi şəxs. 

Sığorta obyekti – üçüncü şəxslərin ölümü, bədən xəsarəti və ya əmlakına dəyən zərərə görə Sığortalının 

peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyə əsasən onlara ödəməli olduğu pul məbləğləri. 

Sığorta müddəti – Sığorta risklərinin sığortalanmış hesab olunduğu müddət. 

Məsuliyyət həddi –Sığorta Şəhadətnaməsində göstərilən sığorta məbləği Sığortaçının bir hadisə və sığorta 

müddəti ərzində baş vermiş bütün hadisələr üzrə məsuliyyətinin maksimal həddidir. 

Sığorta haqqı  – sığorta müqaviləsinə müvafiq olaraq şərtləşdirilmiş qayda və vaxt ərzində Sığortalı 

tərəfindən sığorta təminatının verilməsi üçün Sığortaçıya ödənilən məbləğdir; 

Azadolma – sığorta müqaviləsində müəyyən edilmiş və Sığortaçı tərəfindən təmin olunmayan dəymiş 

zərərin bir qismidir; 

Sığorta ödəniĢi –  sığorta hadisəsi baş verdikdə Sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq Sığortaçı tərəfindən 

ödənilən maliyyə kompensasiyası. 

Mühüm Ģərtlər (zəmanətlər) – sığorta müqaviləsinin mühüm şərtləri dedikdə o şərtlər başa düşülür ki, 

sığortalı tərəfindən  onların yerinə yetirilməməsi sığortaçıya sığorta ödənişini verməkdən imtina etmək və ya 

sığorta müqaviləsini ləğv etmək hüququ verir. 

Sığorta ərazisi – sığorta obyektinin sığortalanmış hesab olunduğu müəyyən ərazi (yer). 

Hüquqi xərclər – sığorta hadisəsinin nəticəsində Sığortalıya qarşı irəli sürülən iddiaların araşdırılması və 

müdafiəsi üçün Sığortaçının razılığı ilə Sığortalı tərəfindən çəkilən zəruri xərclər. 

Sığortalının fəaliyyət növü – sığortalının elə fəaliyyəti başa düşülür ki, məsuliyyətinin ortaya çıxmasına 

səbəb olan sığorta hadisəsi ilə əlaqədar olsun. 

Sığorta sinifi - Bu Qaydalarla müəyyən olunan lazımi ixtisas keyfiyyətlərinə malik olan müxtəlif peşə 

sahiblərinin peşəkar fəaliyyətləri zamanı etdiyi səhv və ya yol verdiyi ehtiyatsızlıq, yaxud diqqətsizlik 

üzündən xidmət göstərdiyi üçüncü şəxslərə dəyən zərər üzrə öhdəlikləri ilə əlaqədar sığorta ödənişinin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutan peşə məsuliyyətinin sığortası sinifinə aid edilir. 

Bədən xəsarəti - fiziki şəxslərin ölümü, yaralanması, xəsarət alması və ya səhhətinin digər şəkildə 

pisləşməsi. 

Maddi zərər – maddi əşyanın/əmlakın dağılması, zədələnməsi və ya məhv olması. 
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ĠnĢaat obyektinə dəyən zərər - Sığortalı tərəfindən və ya onun layihəsi əsasında və ya nəzarəti altında 

üçüncü şəxslər tərəfindən inşa edilən obyektlərə dəymiş maddi zərər və ya onların qüsuru. Subpodratçıların 

zəmanəti (yəni lisenziyalı təchizatçılar və podratçıların istehsal, material və quraşdırma nöqsanları) 

sığortalanmır. 

Zərərin Sığortalı tərəfindən göstərilən layihələndirmə və/və ya keyfiyyətə nəzarət (intellektual xidmət/iş) 

xidmətlərindən irəli gələn etinasız hərəkət, səhv və ya xəta nəticəsində yaxud Sığortalı tərəfindən yerinə 

yetirilən tikinti-inşaat işləri (fiziki xidmət/iş) nəticəsində baş verdiyinə dair Sığortalı və Sığortaçı arasında 

fikir ayrılığı və ya şübhə olduqda, bu barədə qərar məhkəmə tərəfindən qəbul edilməlidir. 

Dolayı zərər – sığortala təminatı verilmiş hadisə nəticəsində əmələ gəlmiş bədən xəsarəti və/ və ya maddi 

ziyan və/və ya inşaat obyektinin zədələnməsi ilə bağlı əmələ gəlmiş zərər. 

Üçüncü Ģəxslər – sığorta müqaviləsinin tərəfi olmayan bütün şəxslər. Sığorta müqaviləsində bir neçə 

Sığortalı olduqda, onlar biri-birinə münasibətdə üçüncü şəxs hesab olunmurlar. 

Vahid sığorta tələbi - zərərçəkən üçüncü şəxslərin sayından asılı olmayaraq bir etinasız hərəkət, səhv və ya 

xəta əməlindən irəli gələn, yaxud eyni və ya oxşar səbəblərdən (məsələn eyni hesablama, planlaşdırma və ya 

texniki nəzarət xətasından) yaranan iki və ya daha çox iddia. Vahid sığorta tələbi hesab olunan həmin 

tələblərə bir zərərə görə tələb kimi baxılacaq. Hər bir ayrıca səhlənkarlıq etinasız hərəkət, səhv və ya xəta 

ayrıca tələb kimi araşdırılır. 

Retroaktiv tarix – sığorta müqaviləsində müəyyən olunmuş sığorta təminatının ilk dəfə qüvvəyə mindiyini 

bildirən tarix. 

Tələbin verilməsi üçün uzatma müddəti – sığorta müqaviləsində müəyyən olunmuş sığorta müddəti 

bitdikdən sonrakı dövrü əhatə edən elə bir müddətdir ki, həmin müddət ərzində sığorta tələbi verilə bilər və 

bu tələblərə sığorta müddətində verilmiş tələb kimi baxılacaqdır. 

Hüquqi müdafiə və iddia xərcləri –  

i) Sığortaçının təyin etdiyi hər hansı vəkilə ödənilən xidmət haqları; 

ii) hər hansı tələbin araşdırılması, tənzimlənməsi, müdafiəsi və mübahisələndirilməsinə çəkilmiş və Sığortaçı 

tərəfindən ödənilən bütün digər xərclər; 

iii) Sığortaçının yazılı razılığı ilə Sığortalı tərəfindən təyin edilmiş hər hansı vəkilə ödənilən xidmət haqları. 

İddia xərclərinə Sığortaçının daimi işçilərinə və ya rəhbər şəxslərinə əmək haqqı ödənilməsi üzrə xərclər 

daxil deyil. 

Xərclər -  

i) sığorta tələbi ilə bağlı ödənilə bilən hər hansı faizlər; 

ii) baş verməsi təhlükəsi yaxınlaşan zərərin qarşısını almaq və ya onu dəf etmək məqsədilə görülən tədbirlərə 

çəkilən xərcləri; 

iii) hər hansı zərərin məbləğini azaltmaq məqsədilə görülən hər hansı tədbirə çəkilən xərclər. 

Zərərlər - yalnız sığortalanmış zərərlərdən ibarətdir və hər hansı cərimə, dəbbə və ya peşəkar xidmətlərə 

görə haqların qaytarılması və ya müsadirə edilməsini ehtiva etmir.  

 
B. SIĞORTA TƏMĠNATI VƏ ĠSTĠSNALAR 

 

2. Sığorta hadisələri 
 

Bu müqavilənin şərtlərinə, istisnalarına və məhdudiyyətlərinə riayət etmək şərtilə Sığortaçı Sığortalını, onun 

peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı üçüncü şəxslərin qarşısında onların aşağıda göstərilən tələbləri üzrə yarana 

biləcək mülki məsuliyyətdən azad edir. 

Üçüncü şəxslərin tələbləri: 
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1) kompensasiyanın alınmasına sərf edilən üçüncü şəxslərin xərcləri və Sığortalının Sığortaçı tərəfindən 

icazə verilmiş hüquqi müdafiəyə çəkdiyi xərcləri daxil olmaqla, real (maddi) zərərdən ibarət olmalıdır; 

2) sığorta müddətində və/və ya sığorta müqaviləsində tələbin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş uzatma 

müddəti ərzində Sığortalıya qarşı ilk dəfə verilməlidir; 

3) sığorta müddətində və/və ya sığorta şəhadətnaməsində nəzərdə tutulduğu halda, retroaktiv tarixlə sığorta 

müddətinin başlanğıc tarixi arasındakı müddət ərzində Sığortalının törətdiyi və ya yol verdiyi və yaxud 

törədildiyinə və ya yol verildiyinə iddia edilən (əgər bu mümkündürsə) etinasız hərəkəti, səhvi və ya xətası 

nəticəsində bədən xəsarətinə və ondan irəli gələn dolayı zərərə, maddi zərərə və ondan irəli gələn dolayı 

zərərə və ya tikintiyə dəyən zərərə və ondan irəli gələn dolayı zərərə aid olmalıdır; 

4) sığorta şəhadətnaməsində göstərilən layihəyə münasibətdə Sığortalının adi peşəkar fəaliyyəti daxilində 

memar, mühəndis, dizayner, texniki məsləhətçi və/və ya tikinti işlərinin idarəedicisi qismində göstərdiyi 

xidmətlərin nəticəsi olmalıdır. 
 

Sığorta təminatının qüvvəyə minməsinin mütləq şərti ondan ibarətdir ki, sığorta müqaviləsinin qüvvəyə 

minməsi tarixinə Sığortalının mövcud olan zərər haqqında məlumatı yoxdur və/və ya zərərin əmələ 

gəlməsinə səbəb olan hər hansı şərait haqqında məlumatı yoxdur. 

 

3. Ġstisnalar 

 

Bu müqavilə üzrə Sığortalının aşağıdakı hallara görə məsuliyyəti əhatə olunmur: 

 

3.1. Hər hansı qüsurlu fəhlə əməyi, tikinti-inşaat işləri, malların və/və ya işlərin istehsalı, satışı və ya 

təchizatı, quraşdırılması və ya xidmət göstərilməsi nəticəsində dəyən zərərlər; 

3.2. Baş verməsi yüksək dərəcədə ehtimal edilən hadisələr və yaxud xüsusi iş üsullarından və ya xüsusi 

materiallardan istifadə etməklə işlərin sürətləndirilməsi və ya xərclərin azaldılması məqsədilə qəbul 

edilmiş risklər üzrə zərərlər; 

3.3. Qəbul edilmiş elmi və texnoloji qaydalara əsasən təyinatına uyğun olaraq lazımi qaydada sınaqdan 

keçirilməmiş planlaşdırma və ya hesablama metodlarının tətbiqi (istifadəsi və ya seçilməsi) 

nəticəsində əmələ gəlmiş zərərlər (dizayn və sınaq riski); 

3.4. Dövlət tikinti norma və qaydalarına riayət edilməməsi və ya düzgün yerinə yetirilməməsi nəticəsində 

əmələ gəlmiş və ya törənmiş zərərlər; 

3.5. Sığortalının digər şəxslərin məsuliyyətini razılaşma əsasında yazılı və ya şifahi müqavilə üzrə 

üzərinə götürdüyü hallar; belə razılışma olmadan da Sığortalının məsuliyyət daşıdığı hallar istisna 

olmaqla; 

3.6. Xüsusi olaraq əlavədə göstərilən hallar istisna olmaqla, Sığortalının partnyor, idarəedici, üzvü və ya 

işçisi olduğu fiziki şəxs, şirkət, ortaqlıq və ya birgə müəssisə sığorta şəhadətnaməsində Sığortalı 

kimi göstərilmədiyi hallar; 

3.7. Sığortalı və ya Sığortalıda hər hansı maliyyə, təşkilati və ya idarəetmə maraqlarına malik olan hər 

hansı tərəf, o cümlədən hər hansı asılı şirkət və ya Sığortalının maliyyə, təşkilati və ya idarəetmə 

maraqlarına malik olduğu hər hansı tərəf, o cümlədən hər hansı törəmə şirkət tərəfindən bildirilmiş 

iddialar. Bu, Sığortalının sığortalanmış işgüzar fəaliyyətinin həyata keçirilməsindən bilavasitə əmələ 

gələn müstəqil üçüncü şəxs qarşısında məsuliyyətə səbəb olan iddialara şamil edilmir. 

3.8. Sığortalının işçisinin bədən xəsarəti və zədə alması, xəstəliyi və ya ölümü ilə nəticələnən və onun 

Sığortalıda əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan iddialar; və ya işçilər üçün 

kompensasiya, işsizliyə görə kompensasiya, işəgötürənin məsuliyyəti, əmək qabiliyyətinin itirilməsi 

ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən qanunla və ya hər hansı analoji qanunlarla, Sığortalının və ya 

onun sığortaçısı kimi məsuliyyət daşıya bilən hər hansı şəxsin hər hansı öhdəlikləri üzrə iddialar; 

3.9. a) Sığortalını ya da hər hansı digər şəxsi sığorta, zaminlik və ya girovun hər hansı növü ilə təmin edə 

bilməməkdən və ya səhv məsləhət verməkdən və ya məsləhət verməməkdən əmələ gələn və ya 

bununla bağlı olan iddialar; 

b) zəmanətlərin və ya təminatların verilməsindən; tikinti-inşaat xərclərinin və ya aşırı xərclərin 

qiymətləndirilməsindən; əldə olunmamış mənfəətliliyin və ya rentabelliyin qiymətləndirilməsindən 

əmələ gələn iddialar; 

3.10. eskizlərin, cizgilərin, spesifikasiyaların və ya spisifikasiya cədvəllərinin vaxtında 

tamamlanmamasından, yaxud işçi cədvəllərdə göstərilənlərin vaxtında icra edilməməsindən, yaxud 
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işlərin və ya onların bir hissəsinin tam yerinə yetirilməsi üçün müəyyən olunmuş vaxt limitlərinə 

riayət edilməməsindən irəli gələn iddialar; 

3.11. eskizlərin, cizgilərin, planların, spesifikasiyaların və ya spisifikasiya cədvəllərinə yenidən baxılması 

və ya dizaynın dəyişdirilməsi xərcləri, yaxud Sığortalının və ya onun biznesdəki sələfinin mülkiyyəti 

olan və ya ona etibar edilmiş sənədlərin (sərt və ya elektron formada) zərərə məruz qalması, 

zədələnməsi və ya məhv olması ilə bağlı olan iddialar; 

3.12. Sığortalı və ya qeyd olunan firmanın biznesdəki sələfləri, yaxud Sığortalının və ya onun biznesdəki 

sələflərinin istənilən vaxt ərzində işçisi olmuş hər hansı şəxsin, yaxud Sığortalının hər hansı 

subpodratçısı və ya agentinin idarəedicisi və ya işçisinin hər hansı nadürüst, fırıldaq, cinayət əməli 

və ya qərəzli və qanunazidd hərəkəti və ya səhvi nəticəsində və ya vasitəsilə əmələ gələn iddialar; 

3.13. bilavasitə və ya dolayısı ilə aşağıda göstərilən hadisələrdən törənən, yaranan və ya əmələ gələn 

yaralanma, xəsarət, xəstəlik, ölüm, zədələnmə və ya məhv olma: 
a) ionlaşdırıcı şüalanma və radiasiya, yaxud hər hansı nüvə yanacağının və ya nüvə yanacağının 

parçalanması/yanması nəticəsində əmələ gölən nüvə tullantılarının törətdiyi radioaktiv çirklənmə; 

yaxud 

b) hər hansı nüvə partlayışı xassəsinə malik olan və ya tərkibində nüvə komponenti olan radioaktiv, 

toksik, partlayıcı və ya digər zərərli maddələr; 

3.14. sızma nəticəsində baş verən çirklənmənin və ya hava, torpaq və ya su çirklənməsinin törətdiyi 

zərərlər, yaxud hava şəraiti, temperatur, tüstü, toz, his, qazlar, buxar, qoxular, səs-küy və ya 

titrəyişlərin təsirlərindən əmələ gələn zərərlər; 

lakin bu istisna Sığortalının ehtimal etmədiyi və gözləmədiyi qəfil baş vermiş hadisə nəticəsində 

əmələ gəlmiş zərərlərə şamil edilmir. 

3.15. istənilən formada və ya miqdarda asbestin təsirindən birbaşa və ya dolayısı ilə yaranan, törənən, 

nəticəsi olan, hasil olan, artan və ya ağırlaşan zərər və ya zərərlərə dair hər hansı iddia və ya iddialar 

üçün hər hansı növdə həqiqi və ya ehtimal edilən məsuliyyət üzrə iddialar; 

3.16. Sığortalı tərəfindən dizayn edilən, layihələndirilən, proqramlaşdırılan, işlənib hazırlanan, istehsal 

edilən və ya təmin edilən kompüter proqram təminatından və ya kompüter avadanlığından əmələ 

gələn və ya onunla bağlı olan iddialar; 

3.17. aşağıda göstərilən hadisələrdən hər hansı birinin birbaşa və ya dolayısı ilə səbəb olduğu və ya onun 

vasitəsilə və ya təsiri nəticəsində baş verən itki və ya zərərlər, o cümlədən: 

a) müharibə, işğal, xarici düşmənin döyüş əməliyyatları, düşmənçilik, hərbi əməliyyatlar və ya hərbi 

hissələrin əməliyyatları (müharibənin elan edilib-edilmədiyindən asılı olmayaraq) və/və ya vətəndaş 

müharibəsi. 

b) üsyan, miqyasına və ya sayına görə xalq üsyanı sayılan mülki çaxnaşma, hərbi qiyam, dövlət 

çevrilişi, kütləvi itaətsizlik, inqilab, hərbi və ya dövlət hakimiyyətinin qəsb edilməsindən ibarət olan 

qiyam və ictimai iğtişaş. 

c) hər hansı təşkilatın adından və ya onunla əlaqədar olaraq fəaliyyət göstərən hər hansı şəxsin və ya 

şəxslərin törətdiyi "terrorizm" hərəkətləri; 

burada "terrorizm" dedikdə, siyasi hakimiyyətə son qoyulması məqsədilə zorakılığın tətbiqi, o 

cümlədən bütünlüklə cəmiyyəti və ya onun hər hansı hissəsini vahiməyə salmaq məqsədilə 

zorakılığın tətbiqi nəzərdə tutulur. 

Əgər Sığortaçı yaranmış itki və ya zərərə görə sığorta ödənişinin verilməsindən imtina edərkən bu 

istisnanın müddəalarına istinad edirsə, hər bir halda, məhkəmə mübahisəsi və ya prosesi zamanı 

həmin itki və ya zərərin bu bənddə göstərilən istisnaya aid olmayan sığorta hadisəsi nəticəsində 

yarandığını sübut etmək vəzifəsi Sığortalının üzərinə düşür. 

3.18. “inşa edilmiş/süni düzəldilmiş torpaq” sahəsinin enməsi, sürüşməsi və ya qalxması nəticəsində 

əmələ gələn və ya törənən iddialar; 
Bu istisnaya, risk dəqiqliklə qiymətləndirildikdən sonra xüsusi razılaşma əsasında təminat verilə bilər. 

3.19. dəniz və ya sualtı layihələr/işlər üzrə peşəkar xidmətlərin yerinə yetirilməsi nəticəsində əmələ gələn 

iddialar; 
Bu istisnaya, risk dəqiqliklə qiymətləndirildikdən sonra xüsusi razılaşma əsasında təminat verilə bilər. 

3.20. Əgər dizayn və tikinti layihəsinin inşası üzrə müqavilənin bağlanıb-bağlanmadığından asılı 

olmayaraq, nəzarət xidmətləri təminata daxildirsə, ənənəvi müqavilə forması çərçivəsində 

peşəkar heyətin peşə vəzifəsi deyil, adətən və daha çox inşaat və ya mühəndislik podratçısının 

vəzifəsi sayılan əmək fəaliyyətinə və inşaat işlərinə gündəlik nəzarətdən əmələ gələn iddialara bu 

sığorta ilə təminat verilmir. 
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C. XÜSUSĠ ġƏRTLƏR 

 

4. Sığorta məbləği (məsuliyyəti həddi) və sığorta haqqı 
 

4.1. Sığorta məbləği sığorta müqaviləsi bağlanarkən tərəflərin razılığı ilə müəyyən olunur və sığorta 

Şəhadətnaməsində göstərilir. 

a) Sığorta müddətində, o cümlədən sığorta müqaviləsində tələbin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 

uzatma müddəti ərzində üçüncü şəxslərin Sığortalıya qarşı qaldırılan bütün iddiaları üzrə 

Sığortaçının ümumi məsuliyyət həddi (Sığortalıya qarşı qaldırılan üçüncü şəxsin iddialarının 

sayından və ya məbləğindən asılı olmayaraq, kompensasiyanın alınmasına sərf edilən üçüncü 

şəxslərin xərcləri və Sığortaçı tərəfindən icazə verilmiş Sığortalının hüquqi müdafiəyə çəkdiyi 

xərcləri daxil olmaqla) Sığorta Şəhadətnaməsində hər bir hadisə üzrə və bütün hadisələrin cəmi üzrə 

müəyyən olunmuş sığorta məbləğindən çox ola bilməz. 

Eyni sığorta müqaviləsi ilə bir neçə Sığortalının məsuliyyətinin sığortalanması və ya sığorta tələbinin 

və ya məhkəmədə iddianın bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən verilməsi Sığortaçının bütün 

hadisələrin cəmi üzrə sığorta məbləğinin və ya məsuliyyət həddinin artmasına səbəb olmur. 

b) Sığortaçı bu qaydalarda göstərilən qaydada bildirilmiş üçüncü şəxslərin bir və ya bir neçə tələbi 

ilə bağlı sığorta şəhadətnaməsində müəyyən olunmuş sığorta məbləği həddində sığorta ödənişini (baş 

vermiş sığorta hadisələrinə görə verilmiş sığorta ödənişləri çıxılmaqla) və ya iddianı və ya iddiaları 

təmin edən hər hansı daha az məbləği Sığortalıya ödəyə bilər. Göstərilən qaydada verilmiş sığorta 

ödənişi Sığortaçını bu zərərlərlə əlaqədar olan bütün məsuliyyətdən azad edir və Sığortaçı 

subroqasiya (əgər varsa) hüququ istisna olmaqla, bütün iddia və ya iddialarla və onlardan irəli gələn 

hüquqi müdafiə xərcləri ilə əlaqədar olan bütün digər öhdəlikləri idarə etmək, nəzarət etmək və 

tənzimləmək hüququndan imtina etməlidir. 

4.2. Sığorta haqqı Sığorta şəhadətnaməsində müəyyən olunmuş müddətdə ödənilmədikdə, sığorta 

müqaviləsi başlama tarixindən xitam olunmuş sayılır və Sığorta hadisəsi baş verdikdə, Sığortaçı bu 

hadisə üzrə sığorta ödənişinin verilməsindən imtina edir. 

 

5. Sığorta ödəniĢi 

 

5.1. Sığorta ödənişi hadisənin sığorta müqaviləsinə müvafiq olaraq sığorta hadisəsi kimi tanınması və 

Sığortalının hazırkı müqavilə üzrə vəzifələrinin yerinə yetirməsi şərti ilə həyata keçirilir. Sığorta 

ödənişi Sığortalı tərəfindən zərərin təmin olunduğunu təsdiq edən sənədlərin təqdim olunmasından 

sonra Sığortalıya ödənilir, lakin Sığortalının ərizəsinə əsasən sığorta ödənişi Sığortaçı tərəfindən 

birbaşa Faydalanan şəxsə ödənilə bilər. 

5.2. Sığorta məbləği xarici valyutada müəyyən edilibsə, sığorta ödənişi Azərbaycan Respublkasının 

rezidentləri olan Sığortalı və ya Faydalanan şəxsə xarici valyutada müəyyən edilmiş zərər məbləğinə 

milli valyutada ekvivalent olan məbləğdə həyata keçirilir. Sığorta müqaviləsi və ya tərəflərin razılığı 

ilə digəri nəzərdə tutulmayıbsa xarici valyutanın manatla hesablanması Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankının sığorta ödənişinin gününə olan rəsmi məzənnəsinə əsasən həyata keçirilir. 

5.3. Hər bir sığorta hadisəsi üzrə sığorta ödənişi, sığorta müqaviləsində tərəflərlə təyin olunmuş 

məbləğdən artıq olmamalıdır. Sığorta müqaviləsi ilə sığorta ödənişlərinin cəmi ümumi sığorta 

məbləğindən artıq olmamalıdır. 

5.4. Sığorta müqaviləsi ilə digər hallar nəzərdə tutulmayıbsa, sığorta müddəti ərzində sığorta 

hadisələrinin sayı məhdudlaşdırılmır. 

5.5. Sığorta ödənişin ödənilməsi üçün Sığortalı Sığortaçıya aşağıda qeyd edilən sənədləri təqdim 

etməlidir: 

- sığorta hadisəsinin baş verməsi haqqında ərizə; 

- üçüncü şəxslər tərəfindən Sığortalıya qarşı irəli sürülmüş tələb (iddia); 

- Sığortalının sığorta hadisəsinin baş vermə səbəbləri haqqında izahatı; 

- baş vermiş hadisə nəticəsində üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və əmlakına zərərin 

dəyməsini təsdiq edən müvafiq dövlət orqan tərəfindən verilən sənəd; 

- zərərin məbləğini təsdiq edən sənədlər; 

- mübahisə məhkəmədən kənar həll edildiyi halda mübahisənin həll edilməsini təsdiq edən sənəd; 

- mübahisə məhkəmə tərəfindən həll edildiyi halda məhkəmənin qərarı; 

- sığorta hadisəsinə aid olan digər sənədlər. 
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5.6. Sığorta ödənişi Sığortaçı tərəfindən 13 iş günü ərzində həyata keçirilir. Sığorta ödənişinin 

verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə qərar eyni müddətdə qəbul edilir və Sığortalıya bildirilir. 

Sığorta müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, həmin müddət Sığorta hadisəsi barədə 

Ərizənin və hazırkı Qaydaların 5.5-ci bəndində göstərilmiş və Sığortaçının tələb etdiyi digər 

sənədlərin təqdim olunması günündən hesablanır. 

 

6. Azadolma 

 

6.1. Azadolma sığorta məbləğinin bir hissəsini təşkil edir və onun tərkibinə daxil olur. 

6.2. Sığortaçı, məsuliyyət həddi daxilində, üçüncü şəxslərin sığorta müddətində verdiyi iddiaların 

(kompensasiyanın alınmasına sərf edilən üçüncü şəxslərin xərcləri və Sığortalının Sığortaçı 

tərəfindən icazə verilmiş hüquqi müdafiəyə çəkdiyi xərcləri daxil olmaqla) yalnız sığorta 

şəhadətnaməsində (müqaviləsində) göstərilən azadolma məbləğindən çox olan hissəsinə görə 

məsuliyyət daşıyır. 

6.3. Sığorta ödənişi Şəhadətnamədə göstərilən azadolma məbləğinin çıxılması ilə həyata keçirilir. Bir 

neçə sığorta hadisəsi baş verdiyi halda,azadolma onların hər biri üzrə ayrıca tətbiq olunur. 

6.4. Sığorta ödənişi azadolma məbləği daxil olmaqla birbaşa üçüncü şəxsə ödənildikdə, Sığortalı 10 (on) 

gün müddətində azadolma məbləğini Sığortaçıya qaytarmalıdır. 

 

7. Müdafiə etmək öhdəliyi və müdafiə xərcləri 

 

7.1. Sığortaçı Sığortalıya qarşı olan bu müqaviləyə münasibətdə tətbiq edilməsi mümkün olan istənilən 

iddiaları, o cümlədən hətta iddia tələbləri əsassız, haqsız, yalançı olduqda və ya dələduzluq yaxud 

fırıldaqçılıqla bağlı olduqda, müdafiə etməlidir və bu müqavilə ilə razılaşdırılmışdır ki, Sığortaçı 

istənilən sığorta tələbi (iddia) üzrə məqsədəuyğun bildiyi kimi və qaydada araşdırma və tənzimləmə 

apara bilər, lakin Sığortaçı bütün hadisələrin cəmi üzrə müəyyən olunmuş sığorta məbləği 

tükəndikdən sonra hər hansı tələb (iddia) və ya məhkəmə qərarı üzrə ödəniş aparmağa və ya 

məhkəmə müdafiəsini həyata keçirməyə borclu deyil. 

7.2. Sığortaçı hər hansı tələbdən müdafiə xərclərinə görə məsuliyyət daşımır, bu şərtlə ki, o, əvvəlcədən 

həmin xərclərin aparılmasına yazılı razılıq vermiş olmasın və belə razılıq verməkdən imtina əsassız 

olmasın. 

7.3. Sığortaçı Sığortalının razılığı olmadan hər hansı sığorta tələbini tənzimləyə/həll edə bilməz. Lakin 

əgər Sığortalı Sığortaçının təklif etdiyi tənzimləməni qəbul etmədikdə və tələblə bağlı mübahisəni və 

ya məhkəmə prosessini davam etdirdikdə, Sığortaçının bu tələbə görə məsuliyyəti tələbin bu şəkildə 

həll edilə bilən məbləğindən, o cümlədən təklifdən imtina edilməsi tarixinədək aparılmış hüquqi 

müdafiə üzrə xərclərdən çox ola bilməz. 

7.4. Tələb üzrə xərclərin əsaslandırılması işgüzar aləmdə qəbul edilmiş standartlara uyğun olaraq 

Sığortaçı tərəfindən müəyyən edilir. 

 

8. Üçüncü Ģəxslərin sığorta tələbi və məlumat vermə vəzifəsi 

 

8.1. Bu müqaviləyə uyğun olaraq, üçüncü şəxslərin sığorta tələbi o andan verilmiş sayılır ki, Sığortalı 

və/və ya onun nümayəndəsi və ya agenti ilk dəfə: 

a) bu sığorta müqaviləsi ilə təminat verilmiş zərərə görə yazılı tələb, o cümlədən iddianın verilməsi 

və ya işin hüquq təşkilatına və ya arbitraj/iqtisad məhkəməsinə verilməsi barədə məlumat alır, yaxud 

b) ona qarşı hər hansı şəxsin belə tələb irəli sürmək niyyətinin olduğu məlum olur, yaxud 

c) gələcəkdə belə tələbin irəli sürülməsinə gətirib çıxara biləcək istənilən fakt, hal və ya hadisənin 

baş verməsi barədə məlum olur. 

8.2. Yuxarıdakı b) və ya c) bəndlərinə uyğun olaraq verilən yazılı bildirişdə qeyd olunan hər hansı faktın 

və ya faktların bilavasitə nəticəsi olan hər hansı sonrakı prosessual hərəkətlər, sığorta müddətində və 

ya ondan sonra aparıldığından asılı olmayaraq, Sığortalının qeyd olunan fakt və ya faktlar haqqında 

ilk dəfə xəbər tutduğu zaman ona qarşı verilmiş iddia, üçüncü şəxsin sığorta tələbi hesab olunur. 

Lakin bu razılaşmaya əsasən Sığortaçı qeyd olunan yazılı bildirişin tarixindən etibarən 2 (iki) il 

ərzində Sığortalıya qarşı məhkəmə işlərinin açılmasına səbəb olmayan hər hansı bu cür fakt və ya 

faktlar üçün heç bir məsuliyyət daşımır. 

 

 



Səhifə 8 

9. Mühüm Ģərtlər (zəmanətlər) 

 

9.1. Sığortalı təsdiq edir və zəmanət verir ki, sığortalanma barədə ərizə formasında verilmiş bütün 

məlumatlar, habelə ona aid olan Sığortalı tərəfindən və ya onun adından təqdim edilmiş hər hansı 

digər əlavə məlumatlar sığorta şəhadətnaməsinin buraxılmasının əsasını təşkil edir və sığorta 

müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur. 

9.2. Sığortalı sığorta müqaviləsini (şəhadətnaməsini) imzalamaqla razılıq verir ki: 

a) sığortalanma barədə ərizə formasında verilmiş bütün məlumatlar və hər hansı digər əlavə 

məlumatlar onun özü tərəfindən bəyan edilmişdir və sığorta müqaviləsi həmin məlumatların düzgün 

olduğuna əsaslanaraq tərtib olunmuşdur; 

b) sığortalanma barədə ərizə formasında verilən hər hansı məlumatlar və hər hansı digər əlavə 

məlumatlar yanlış və ya təhrif olunmuş formada verildikdə və bu, sığorta müqaviləsinin bağlanması 

və ya onun dəyişdirilmiş məzmunda bağlanması və yaxud sığorta riskinin sığortaya qəbul edilməsi 

qərarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdikdə, sığorta müqaviləsi imzalandığı andan etibarsız 

sayılır. 

 
D. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNĠN BAĞLANMA QAYDASI, QÜVVƏDƏ OLMA MÜDDƏTĠ,  

ƏHATƏ ƏRAZĠSĠ VƏ XĠTAM OLUNMASI 

 

10. Sığorta müqaviləsinin bağlanması 

 

10.1. Sığorta müqaviləsi Sığortaçı ilə Sığortalı arasında yazılı formada bağlanan, Sığortalının ödədiyi 

razılaşdırılmış sığorta haqqı müqabilində sığorta hadisəsi baş verdikdə, sığorta müqaviləsində 

göstərilən sığorta məbləğindən çox olmaması şərti ilə, sığorta ödənişinin Sığortaçı tərəfindən 

ödənilməsini nəzərdə tutan sazişdir. 

10.2. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün Sığortalı müəyyən olunmuş formada yazılı ərizəni 

Sığortaçıya təqdim edir. 

10.3. Sığorta müqaviləsi yazılı şəkildə tərtib edilir və bir sənədin tərtib olunması və ya Sığortaçı tərəfindən 

Sığortalıya onun ərizəsi əsasında Sığortaçı tərəfindən imzalanmış Sığorta Şəhadətnaməsinin (hazırkı 

Qaydalar əlavə olunmaqla) təqdim olunması yolu ilə bağlana bilər. 

10.4. Sığorta müqaviləsi ilə digəri nəzərdə tutulmayıbsa müqavilə sığorta haqqının və ya onun birinci 

ödənişinin ödənilməsi anından qüvvəyə minir. 
10.4.1. Əgər sığorta müqaviləsi ilə onun qüvvəyə minməsi sığorta haqqının və ya birinci ödənişin 

ödənilməsi anından fərqli digər andan müəyyən edilibsə sığorta haqqının və ya birinci ödənişinin 
sığorta müqaviləsində sığorta haqqının və ya birinci ödənişin ödənilməsi günü kimi müəyyən 
olunmuş tarixdən 10 gün ərzində ödənilmədiyi halda Sığortaçı 15 günlük əlavə ödəmə müddətini 
təyin etmək bu müddət bitəndən sonra sığorta haqqı ödənilmədikdə sığorta müqaviləsindən imtina 
etmək  hüququna malikdir.  
Əgər sığorta müqaviləsi sığortaçının hazırkı bəndin şərtlərinə əsasən müqaviləni ləğv etmək 
hüququnun yaranması anına qüvvəyə minməyibsə, müqavilə qüvvəyə minməmiş hesab olunur və 
tərəfləri üçün heç bir hüquqi nəticələr yaratmır.  

10.4.2. Sığorta haqqının növbəti ödənişinin sığorta müqaviləsində onun ödənilməsi günü kimi müəyyən 
olunmuş tarixdən 10 gün ərzində ödənilmədiyi halda Sığortaçı 15 günlük əlavə ödəmə müddətini 
təyin etmək bu müddət bitəndən sonra sığorta haqqı ödənilmədikdə sığorta müqaviləsindən imtina 
etmək hüququna malikdir.  

 

11. Sığorta müqaviləsinin qüvvəyə minməsi və qüvvədən düĢməsi anı 

 

11.1.  Sığorta müqaviləsi Şəhadətnamədə göstərilən tarixlərə (vaxtından əvvəl xitam verilmə tarixi daxil 

olmaqla) müvafiq, Azərbaycan Respublikasında yerli vaxtla gündüz saat 12.00-da qüvvəyə minir və 

yerli vaxtla gündüz saat 12.00-da qüvvədən düşür. 

 

12. Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti və ərazisi 

 

12.1. Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olma ərazisi Azərbaycan Respublikasının ərazisidir. Sığortalı 

tərəfindən əlavə sığorta haqqının ödənilməsi şərti ilə, sığorta təminatı digər ölkələri də əhatə edə 

bilər. 

12.2. Sığorta müqaviləsinin müddəti sığorta şəhadətnaməsində tərəflərin razılığı ilə müəyyən olunur. 
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13. Sığorta müqaviləsinə xitam verilməsi 
 

13.1. Sığorta müqaviləsinə aşağıdakı hallarda xitam verilir: 

13.1.1. sığorta müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti bitdikdə; 

13.1.2. Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirdikdə; 

13.1.3. Sığortalı sığorta haqqını sığorta müqaviləsində müəyyən edilən qaydada ödəmədikdə; 

13.1.4. məhkəmə sığorta müqaviləsinin etibarsız olduğu barədə qərar verdikdə; 

13.1.5. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada Sığortaçı ləğv edildikdə; 

13.1.6. sığorta müqaviləsinin və bu Qaydaların müddəa və şərtləri yerinə yetirilmədikdə; 

13.1.7. tərəflərin razılaşmasına əsasən; 

13.1.8. tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə; 

13.1.9. qanunvericiliklə və sığorta müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda. 

13.2. Sığortaçı aşağıdakı hallarda Sığortalını əvvəlcədən yazılı şəkildə xəbərdar etməklə, bildirişdə 

göstərilən tarixdən sığorta müqaviləsinə xitam verə bilər: 

13.2.1. sığorta riskinə təsir edən məlumatlar barədə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məlumat vermə 

öhdəliyini Sığortalı tərəfindən yerinə yetirilmədikdə; 

13.2.2. sığorta müqaviləsi bağlanması, dəyişməsi və ya uzadılması zamanı Sığortalı sığorta riskinə təsir edən 

məlumatları düzgün vermədikdə və ya yanlış məlumatlar verdikdə yaxud onları təhrif etdikdə; 

13.2.3. sığorta müqaviləsinin və bu Qaydaların şərtləri Sığortalı tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə 

pozulduqda. 

13.3. Sığortaçı sığorta müqaviləsinə xitam verilməsi barədə bildirişi Sığortalıya (onun sonuncu göstərdiyi 

ünvana və ya onun brokerinə) şəxsən və ya rəsmi poçt vasitəsilə çatdıra bilər. Qeyd olunan 

ünvanlardan birinə bildirişin göndərilməsini təsdiq edən poçt sənədin olması onun çatdırılmasını 

sübut etmək vəzifəsindən azad edir. 

 

14. Sığorta müqaviləsinə xitam verildikdə sığorta haqqının hesablanması 

 

14.1. Müqavilənin Sığortaçının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam olunması halında, Sığortaçı Sığortalının 

sığorta haqqlarını bütünlükdə qaytarır; əgər bu tələb Sığortalının sığorta qaydalarını yerinə 

yetirməməsi ilə bağlıdırsa, Sığortaçı çəkilmiş xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamış hissəsi 

üçün sığorta haqqını qaytarır. 

14.2. Müqavilənin Sığortalının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam olunması halında, Sığortaçı çəkilmiş 

xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamış hissəsi üçün sığorta haqqını ona qaytarır; əgər bu tələb 

Sığortaçının sığorta qaydalarını pozması ilə bağlıdırsa o, sığorta haqlarını Sığortalıya bütünlüklə 

qaytarır. 

14.3. Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi halda, əgər xitam verilmə anınadək sığortaçı 

tərəfindən sığortalıya ödənilmiş sığorta haqqına  bərabər və ya ondan çox miqdarda sığorta ödənişi 

verilmişdirsə, sığorta haqqı sığortalıya qaytarılmır. 

14.4. Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi halda, əgər xitam verilmə anınadək sığortaçı 

tərəfindən sığortalıya ödənilmiş sığorta haqqından az miqdarda sığorta ödənişi verilmişdirsə, həmin 

sığorta haqqı məbləği ilə sığorta ödənişi məbləği arasındakı fərq miqdarında sığorta haqqının 

sığortalıya qaytarılması müvafiq olaraq bu Qaydaların 14.1-ci və 14.2-ci maddələrində nəzərdə 

tutulmuş qaydada həyata keçirilir. 

 
E. TƏRƏFLƏRĠN HÜQUQ VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ  

 

15. Sığortalının vəzifələri: 

 

15.1 Sığorta riskində baş vermiş bütün əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə Sığortaçını məlumatlandırmaq. 

Sığortaçının sığorta müqaviləsinin bağlanmasından imtina edilməsinə və ya onu dəyişdirilmiş 

şəkildə bağlanmasına, o cümlədən riskin sığortaya qəbul olunması və ya sığorta haqqının (tarifinin) 

müəyyən olunmasına təsir edən bütün hallar əhəmiyyətli hesab olunur. Belə hallara Sığortaçının 

sığorta ərizəsinin standard formasında göstərilən məlumatlar aiddir. 

15.2 Sığorta haqqını sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş qayda və məbləğdə vaxtında ödəmək. 

15.3 Sığortalını eyniləşdirməyə imkan verən kifayət qədər ətraflı məlumatı və aşkar edilən zərərin baş 

verdiyi vaxt, yer, şərait, səbəbi, gedişatı və nəticələri, dəymiş zərərin xarakteri və həcmi barədə tam 
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məlumatı, habelə zərərçəkən şəxslərin və mövcud şahidlərin adları və ünvanlarını barədə məlumat 

əks olunan yazılı bildirişi və təsdiqedici sənədləri mümkün qədər tez, lakin istənilən halda sığorta 

şəhadətnaməsində göstərilən sığorta müddətinin son tarixindən 30 (otuz) gün müddətindən gec 

olmayaraq Sığortaçıya və ya onun hər hansı səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim etməlidir. 

15.4 Sığortalıya qarşı iddia verildiyi və ya məhkəmə mübahisəsi başlanıldığı təqdirdə, özünün və ya 

nümayəndəsinin aldığı hər bir tələbnamə, bildiriş, çağırış və ya digər məhkəmə əmrini dərhal 

Sığortaçıya ötürməlidir. Sığortaçının yazılı razılığı olmadan, Sığortalı tərəfindən və ya onun adından 

heç bir etiraf, təklif, vəd və ya ödəniş verilməməlidir, Sığortaçı isə hüquqi müdafiə və ya hər hansı 

iddianın və ya tələbin tənzimlənməsini (həllini) öz öhdəsinə götürməli, yaxud Sığortalının adından 

öz xeyrinə hər hansı iddiaya qarşı proseslər aparmaq və qarşılıqlı iddia qaldırmaq hüququna malik 

olmalı, habelə hər hansı prosessual hərəkətləri yerinə yetirməkdə və hər hansı iddia və ya tələbi 

tənzimləməkdə (həll etməkdə) tam sərbəstliyə malik olmalıdır. 

15.5 Sığortalı, Sığortaçı ilə əməkdaşlıq etməli və Sığortaçının xahişi ilə Sığortaçının nümayəndəsi 

tərəfindən araşdırma aparılmasına və ifadə alınmasına şərait yaratmalı (zərurət olduqda 

iltizamlı/andlı xəbərdarlıqla), habelə hər hansı dinləmələrdə, iltizam altında (andlı) ifadə 

verilməsində və məhkəmə iclaslarında iştirak etməli və mübahisənin tənzimlənməsində/həll 

edilməsində, sübutların qorunmasında və təqdim edilməsində, şahidlərin iştirakının təmin 

edilməsində və məhkəmə işlərinin aparılmasında, habelə Sığortaçının nümayəndələrinə hər hansı 

yazılı ərizələrin və ya sənədlərin təqdim edilməsində iştirak etməli və həmin nümayəndələrlə 

araşdırmanın aparılması və/və ya müdafiənin təşkili məqsədilə görüşməli və bütün bunlar üçün 

Sığortaçıdan heç bir haqq tələb etməməlidir. 

15.6 Sığortalı, ona qarşı verilmiş hər hansı iddianı rədd etmək və ya ona arbitraj məhkəməsində 

baxılmasını tələb etmək kimi hər hansı müqavilədən irəli gələn hüququnu yalnız Sığortaçının 

təlimatlarına uyğun olaraq tətbiq etməlidir. 

15.7 Sığortaçının yazılı razılığı olmadan sığorta müqaviləsindən irəli gələn hüquqlarından imtina 

etməmək. 

 

16. Sığortalının hüquqları: 

 

16.1 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada sığorta müqaviləsinə xitam 

vermək; 

16.2 Sığorta müqaviləsini (Sığorta Səhadətnaməsini) itirdiyi halda onun yeni nüsxəsini (dublikatını) 

almaq; 

16.3 Sığorta hadisəsinin qarşısı alınması və dəyə biləcək zərərin azalması üçün zəruri olan məlumat və 

məsləhətləri Sığortaçıdan almaq; 

 

17. Sığortaçının vəzifələri: 

 

17.1 Sığorta müqaviləsi bağlandıqda bu Qaydaları, sığorta müqaviləsinə qəbul edilmiş əlavələr və 

təlimatları Sığortalıya təqdim etmək; müəyyən olunmuş vaxt ərzində Sığorta Şəhadətnaməsini 

hazırkı Qaydalarla birlikdə Sığortalıya vermək. 

17.2 Sığorta müqaviləsində göstərilən sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta müqaviləsi ilə müəyyən 

olunmuş qaydada və müddətdə sığorta ödənişini həyata keçirmək və ya digər hallarda sığorta 

ödənişinin verilməsindən imtina etmək. 

17.3 Bu Qaydalara və sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq, sığorta hadisəsinin baş verməsi nəticəsində 

dəymiş zərərin azaldılması üçün Sığortalı tərəfindən çəkilmiş xərcləri və bu qaydalara əsasən sair 

xərcləri ödəmək. 

17.4 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Sığortalıdan 

aldığı sığorta sirri hesab olunan məlumatları yaymamaq. 

 

18. Sığortaçının hüquqları: 

 

18.1 Sığorta hadisəsinin səbəbini, xarakterini, baş verməsi faktını və şəraitini və ya sığorta ödənişinin 

miqdarını müəyyən etmək üçün zəruri olan məlumat və sənədlərin təqdim olunmasını Sığortalıdan, 

sığorta hadisəsinin baş verməsi şəraitini və səbəblərini müstəqil surətdə araşdırmaq; dəymiş zərərin 
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səbəbini və miqdarını, irəli sürülmüş iddiaların əsaslı olub-olmamasını və hadisənin sığorta hadisəsi 

olub-olmamasını müəyyən etmək üçün ekspertiza keçirmək və ya keçirilməsini tələb etmək; 

18.2 Sığortalı tərəfindən ona təqdim edilmiş məlumatların doğruluğunu yoxlamaq. Sığorta məbləğinə və 

riskin dərəcəsinin ölçülməsinə və dəyə biləcək zərərin miqdarına təsir göstərə biləcək məlumatın 

Sığortalı tərəfindən qərəzlə təhrif edilməsi və ya gizlədilməsi halında, sığorta müqaviləsinin ləğv 

edilməsini və ya onun etibarsız hesab edilməsini tələb etmək; 

18.3 Sığorta hadisəsi ilə əlaqədar Sığortalının maraqlarını məhkəmədə təmsil etmək və ya başqa üsulla 

onun hüquqi müdafiəsini həyata keçirmək. Sığorta hadisəsi ilə əlaqədar Sığortalının maraqlarının 

təmsil edilməsi və hüquqlarının müdafiə olunması üçün Sığortalı Sığortaçıya tələb olunan qaydada 

tərtib olunmuş yazılı etibarnamə və/və ya digər zəruri sənədləri verməlidir; 

18.4 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və sığorta müqaviləsində göstərilmiş əsaslara 

müvafiq sığorta ödənişinin verilməsindən imtina etmək. 

 

19. Sığorta hadisəsi baĢ verdikdə Sığortalının vəzifələri. 

 
19.1. Sığortalı bu Qaydaların 15-cü bəndində göstərilənlərlə yanaşı, müqavilənin şərtlərinə əsasən hər 

hansı iddianın yaranmasına səbəb ola biləcək hadisə haqqında mümkün olan ən qısa zamanda yazılı 

şəkildə Sığortaçıya məlumat verməli və Sığortaçının tələb etdiyi bütün digər əlavə məlumatı 

Sığortaçıya təqdim etməlidir. Hər hansı iddia, məhkəmə çağırışı və ya məhkəmə prosesi və bunlara 

aid olan bütün sənədlər alınan kimi Sığortalı onları Sığortaçıya verməlidir. 

19.2. Sığortalı Sığortaçının ilkin razılığı olmadan onun məsuliyyətinin tanınmasına yönəlmiş hər hansı bir 

hərəkət etməyə, saziş imzalamağa və ya vəd verməyə haqlı deyildir. Sığortaçı Sığortalının adından 

hər hansı iddiadan müdafiə olunmağı və iddianı tənzimləmək yaxud Sığortalının adından ziyanı 

ödənilmək və onun xeyrinə məhkəmədə iddianı qəbul etmək və təmin etmək hüququna malikdir. 

Sığortalı Sığortaçının ehtiyac duyduğu bütün məlumatları ona təqdim etməlidir. 

19.3. Sığortalı baş verən hadisə barəsində səlahiyyətli dövlət orqanlarına məlumat verməyə və 

qanunvericiliklə ona aid edilmiş bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludur. 

 

20. Sığorta ödəniĢi verməkdən imtinanın əsasları 

 

20.1. Sığortaçı sığorta ödənişinin ödənilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edə bilər: 

20.1.1. Sığorta hadisəsinin baş verməsi barədə Sığortalı bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş müddətdə və 

qaydada Sığortaçıya və ya onun nümayəndəsinə xəbər vermədikdə; 

20.1.2. Bu Qaydaların 15 və 19-cu bəndlərinin tələblərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində sığortaçının 

hadisənin səbəblərini və/və ya zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən 

məhrum olması ilə əlaqədar olaraq onun mənafeləri əhəmiyyətli dərəcədə pozulduqda; 

20.1.3. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, sığortalının və/və ya 

zərərçəkənin sığorta hadisəsinin baş verməsinə yönələn qəsdən etdiyi hərəkəti və ya hərəkətsizliyi, 

habelə sığorta hadisəsi ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayət törətdikdə; 

20.1.4. Sığortalı dəyə biləcək zərərlərin azalması və ya qarşısının alınması üçün mümkün və ağlabatan 

tədbirləri görmək iqtidarında olduğu halda həmin tədbirləri qəsdən görmədikdə. Bu zaman sığorta 

ödənişindən o həcmdə imtina edilə bilər ki, sığortalı mümkün tədbirləri görmüş olsaydı, zərərin 

miqdarı həmin həcmdə azalmış olardı; 

20.1.5. Sığortaçının sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırmasına Sığortalı tərəfindən maneçilik 

törədilməsi, sığortaçını hadisənin səbəblərini və ya zərərin həcmini müəyyən etmək imkanından tam 

və ya qismən məhrum etdikdə; 

20.1.6. Sığortalı sığorta hadisəsi, riskin dəyişməsi və ya hadisəyə aid olan hər hansı məlumatı və ya sığorta 

hadisəsi nəticəsində dəymiş zərərin miqdarı haqqında bilərəkdən təhrif olunmuş və ya yanlış 

məlumatı Sığortaçıya təqdim etdikdə; 

20.1.7. Sığortalı sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan və bu Qaydalarla müəyyən olunmuş 

sənədləri təqdim etmədikdə; 

20.1.8. Sığortalı hazırkı Qaydaların və sığorta müqaviləsinin hər hansı şərtlərinə və/və ya tələblərinə riayət 

etmədikdə, sığorta müqaviləsindən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə; 

20.1.9. Baş vermiş hadisə qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə müvafiq sığorta hadisəsi hesab 

edilmədikdə, yaxud tələb və ya zərər bu Qaydalarla və Sığorta müqaviləsi ilə sığorta təminatı 

verilməyən hadisə nəticəsində baş verdikdə və ya sığorta təminatından istisnaya aid olduqda; 
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20.1.10. Azərbaycan qanunvericiliyi və ya sığorta müqaviləsinin şərtləri ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda. 

20.2 Sığorta ödənişinin verilməsindən imtina səbəbləri göstərilməklə, Sığortalıya yazılı şəkildə təqdim 

olunur. 

20.3. Sığortaçının sığorta ödənişinin verilməsindən imtina etməsi əsasında, Azərbaycan qanunvericiliyi ilə 

nəzərdə tutulmuş qaydada, məhkəmədə iddia irəli sürülə bilər. 

 

21. Ġtki və ya zərərin qarĢısının alınması tədbirləri 

 

Sığortalı hər hansı itki və ya zərərə səbəb ola biləcək və ya Sığortaçı tərəfindən tələb edilən hər hansı 

təhlükəli vəziyyəti öz hesabına və mümkün olan qısa müddətdə aradan qaldırmağa və ya düzəltməyə 

borcludur. 

 

22. ġirkət əleyhinə iddia 

 

Bu Qaydalar əsasında bağlanmış sığorta müqaviləsi ilə təminat verilmiş hadisə ilə bağlı əmələ gəlmiş 

zərərə görə Sığortalı Sığortaçıya qarşı heç bir hərəkət edə bilməz, o vaxta qədər ki, Sığortalı bu 

müqavilənin bütün şərtlərinə tam riayət etmiş olsun və zərərin məbləği, habelə kompensasiya 

ödəmək öhdəliyi ya Sığortalıya qarşı qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı ilə və ya Sığortaçının 

yazılı razılığı ilə tərəflər arasında bağlanmış barışıq sazişi ilə müəyyən edilmiş olsun. Bu müqaviləyə 

əsasən Sığortaçıya qarşı sığorta ödənişinin tələb edilməsinə dair iddia müddəti iddia hüququnun 

əmələ gəldiyi andan başlayaraq on iki ay təşkil edir. 

 

23. Ehtiyatlı davranmaq öhdəliyi 

 

Sığortalı peşəkar fəaliyyətini qanun daxilində həyata keçirməli, bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün 

tələb olunduğu halda, müvafiq lisenziya, icazə və/və ya razılıqlara malik olmalı, habelə fəaliyyət 

göstərdiyi sahədə müəyyən olunmuş və tənzimləyən norma və qaydalara (məsələn: tikinti norma və 

qaydalarına və s.) riayət etməlidir. 

 

24. Yalançı iddialar və onların nəticələri 

 

Sığortalı tələbin miqdarına və ya digər hər hansı hala münasibətdə bilə-bilə yalançı, saxta və ya 

fırıldaq tələb və ya iddia verərsə, sığorta müqaviləsi qüvvəyə mindiyi andan etibarsız sayılır və onun 

əsasında əvvəl ödənilmiş bütün sığorta ödənişləri geri qaytarılır. 

 

25. Audit 

 

Sığortaçı sığorta müddətində və ya onun uzadılması zamanı, habelə sonuncu müqavilənin müddəti 

bitdikdən və ya ona xitam verildikdən sonra üç il ərzində istənilən vaxt Sığortalının sığorta 

müqaviləsinə aid olan mühasibat kitabları və sənədlərini yoxlaya və təftiş edə bilər. 

 

26. Yurisdiksiya 

 

Bu Qaydalara əsasən bağlanmış Sığorta müqaviləsi ilə bağlı olan və ya ondan irəli gələn bütün 

iddialara, o cümlədən üçüncü şəxslərin iddialarına Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 

müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində baxılır. Digər ölkələrin məhkəmələri 

tərəfindən qəbul edilmiş hər hansı qərarlar bu sığorta müqaviləsinə şamil və icra edilə bilməz. 

 

27. Əhəmiyyətli dəyiĢikliklər 

 

a) Sığortalının idarə olunmasında baş verən dəyişiklik: 

Sığortalı üzərində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məcburi və ya könüllü qaydada, digər 

şəxslə birləşmə, aktivlərin və ya səhmlərin alınması və ya satılması nəticəsində yaxud hər hansı digər 

üsulla maliyyə və ya digər mülkiyyət və ya idarəetmə hüququnda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, 

bu andan bu müqavilə üzrə üçüncü şəxslərin ilk dəfə verdiyi bütün tələbləri üzrə təminat, Sığortaçı 

müəyyən etdiyi şərtlər əsasında sığorta müqaviləsinin qüvvədə qalmasına yazılı razılıq verənədək 

dayandırılır. 
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b) Riskin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi: 

Sığorta müddətində riskin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəsi baş verərsə, Sığortalı mümkün qədər qısa 

müddətdə Sığortaçıya yazılı şəkildə bildirməli, Sığortaçı isə həmin bildiriş əsasında ya həmin sığorta 

müqaviləsini ləğv edə bilər yaxud sığorta təminatının davam etdirilməsi üçün öz tələblərinə uyğun 

olan şərtlərlə müqavilənin dəyişdirilməsini Sığortalıya təklif edə bilər. Riskin əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişməsi hallarına (bunlarla məhdudlaşmamaq şərti ilə) Sığortalının ödəmə qabiliyyətinin azalması 

ilə əlaqədar kənar idarəedicinin təyin edilməsi kimi rəsmi tədbirin həyata keçirilməsi, sığortalanan 

şəxsin göstərdiyi peşəkar xidmətlərinin növündə və ya fəaliyyət sahəsində hər hansı dəyişikliyin baş 

verməsi, habelə hər hansı əsaslı struktur dəyişikliyinin, o cümlədən birləşmələrin və saiınalınmaların 

baş verməsi və nəhayət işçi heyətin tərkibində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verməsi aiddir. 

 

c) Tələb və imtina hüquqlarından imtinanın yol verilməməsi: 

Sığortaçının yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklərlə bağlı Sığortalının yazılı bildirişinə cavab verə 

bilməməsi onun bu sığorta müqaviləsi üzrə öz hüquqlarından imtina etməsi və ya həmin hüquqların 

digər şəkildə müdafiə edilməsinə mane olmur. Hüquqlardan imtina və ya bu müqaviləyə dəyişiklik 

edilməsi yalnız Sığortaçının buraxdığı bu müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsi olan əlavə əsasında 

edilə bilər. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən sığorta müqaviləsinin ləğv edilməsi bu Qaydaların 13-cü bəndinin 

müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Sığorta müqaviləsinin şərtlərinin dəyişdirilməsi barədə 

təklif verildikdən sonra 30 (otuz) gün müddətində tərəflər razılığa gələ bilmədikdə, Sığorta 

müqaviləsi Sığortaçı tərəfindən ləğv edilmiş hesab olunur, həmin ləğv etmə qərarı növbəti 30 (otuz) 

gündən sonra qüvvəyə minir və 13-cü bəndin müddəalarına uyğun olaraq tətbiq edilir. 

 

28. Digər sığorta müqavilələri 
 

Əgər bu Qaydalar əsasında sığorta müqaviləsi bir illik bağlanmışdırsa, zərər halında bu sığorta 

müqaviləsi üzrə sığorta ödənişi qüvvədə olan və baş vermiş hadisəyə təminat verən digər sığorta 

müqaviləsi üzrə sığorta ödənişindən sonra və onun təminat verdiyi məbləğdən artıq olan hissədə 

ödənilir, digər müqavilənin əsas, paylı, qeyri-mütənasib, mütənasib və s. sığortaya aid olduğu 

göstərilib-göstərilmədiyindən asılı olmayaraq, lakin bu sığorta müqaviləsinin xüsusi olaraq digər 

sığorta müqavilələrinə münasibətdə artıq təminat alınması üçün bağlandığı hallar istisna olmaqla. 

 

29. Tərəflərin məsuliyyəti 

 
29.1 Sığorta müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən tərtib edilir və tərəflərlə 

lazımi qaydada yerinə yetirilməlidir. 

29.2 Sığorta müqaviləsi üzrə tərəflərdən biri müqavilədən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə və 

yaxud lazımınca yerinə yetirmədikdə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə 

müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyır. 

29.3 Sğorta müqaviləsinə əsasən tərəflərdən heç biri digər tərəfin yazılı razılığı olmadan, öhdəliklərini 

üçüncü şəxs(lərə) verə bilməz. 

 

30. Xüsusi Ģərtlər 

 

Bu Qaydaların əsasında bağlanılmış sığorta müqavilələrinə sığorta qanunvericiliyinə zidd olmayan 

xüsusi şərtlər əlavə oluna bilər. 

 

31. Mübahisələrə baxilma qaydası 

 

Sığorta müqaviləsi ilə bağlı bütün məsələlər, o cümlədən tərəflər arasında yaranan fikir ayrılığı və 

mübahisələr bir qayda olaraq danışıqlar yolu ilə həll edilir. Əgər danışıqlar yolu ilə nəticə əldə 

edilməzsə, mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada, o 

cümlədən məhkəmə qaydasında həll oluna bilər. 


