
YÜK SIĞORTASI QAYDALARI 
 

FƏSİL 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 
 

Maddə 1. Sığortaçı 

Bu şərtlərə əsasən sığortaçı dedikdə, “BakıSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti başa düşülür. 
 

Maddə 2. Sığortalı 

2.1.  Hər hansı hüquqi şəxs və fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxs sığortalı qismində çıxış edə bilər. 

2.2. Sığortalının fəaliyyətinə onun işçilərinin, vəzifəli şəxslərinin, digər nümayəndələrinin, qanuna, 

müqaviləyə, vəzifə təlimatlarına, etibarnaməyə və ya mövcud adətlərə müvafiq olaraq sığortalının 

çıxış etmək üçün səlahiyyətləndirilmiş şəxslərin hərəkətləri aid edilir. 
 

Maddə 3. Faydalanan 
 

3.1.  Sığorta müqaviləsi sığorta predmetinin qorunmasında maraqlı olan başqa şəxsin (faydalanan) 

xeyrinə də bağlanıla bilər. 

3.2.  Sığorta müqaviləsinin başqa şəxsin (faydalanan) xeyrinə bağlanması sığortalını müqavilə 

(şəhadətnamə) üzrə öhdəliklərindən azad etmir. 

3.3.  Bu şərtlərlə və sığorta müqaviləsi (şəhadətnaməsi) ilə sığortalıya aid olan bütün müddəalar 

sığorta təminatından istifadə etmək niyyətində olan faydalananada eyni ölçüdə aid edilir. 
 

Maddə 4. Sığortanın premeti və sinifi 

 

4.1 Bu şərtlərə əsasən sığortanın predmeti dedikdə nəqliyyatın hər hansı növü ilə daşınan yüklər başa 

düşülür. 

4.2 Bu Qaydalarla müəyyən edilən sığorta növü yüklərin (nəqliyyat) sığortası sinifinə aiddir. 

 
 

FƏSİL 2. SIĞORTA TƏMİNATI 
 

Maddə 5. Sığorta hadisələri 
 

5.1.  Sığorta hadisələri sığorta müqaviləsi (şəhadətnaməsi) ilə müəyyən edilir. 

5.2.  Sığorta hər hansı hadisə nəticəsində yükün məhv olmasını və ya korlanmasını əhatə edə bilər. 
 

Maddə 6. İstisnalar 
 

Hətta sığorta riskinin bilavasitə nəticəsi kimi ortaya çıxsa belə, sığorta aşağıdakılar nəticəsində sığorta 

obyektinin məhv olmasına, korlanmasına və ya xərclərə təminat vermir : 

6.1.  Sığortalının, yük göndərənin, yük alanın və ya onların nümayəndələrinin qəsdi; 

6.2.  Nüvə partlayışının təsiri, radiasiya və ya radioktiv şüalanma; 

6.3.  Müharibə, təcavüz, hərbi əməliyyatlar, xarici dövlətlərin düşmənçilik hərəkətləri, elan edilib 

edilməməsindən asılı olmayaraq təcavüzkar hərbi əməliyyatlar, vətəndaş müharibəsi, hər cür xalq 

iğtişaşları, tətillər, qiyam, tədricən xalq üsyanlarına və ya hərbi qiyamlara çevrilən xalq iğtişaşları, 

hərbi qiyam, inqilab, hərbi və qəsbkar hərəkətlər; 

6.4.  Dövlət orqanlarının tapşırığı ilə əmlakın həbs olunması, müsadirə olunması, milliləşdirilməsi, 

rekvizisiyası, məhv edilməsi və ya korlanması; 

6.5.  Sığortalının cinayət törətməsi; 

6.6.  Yükün təbii xüsusiyyətləri(xarab olma, azalma, pas, kiflənmə, əksilmə, sınma, öz-özünə alışma 

və s.); 

6.7.  Qablaşdırmanın lazımi səviyyədə edilməməsi; 

6.8.  Qablaşdırmanın zahiri bütövlüyünə baxmayaraq yükün əksik gəlməsi; 

6.9.  Yükün qurdlar, gəmiricilər və ya həşəratlar tərəfindən korlanması; 

6.10.  Sığorta hadisəsi nəticəsində ortaya çıxmasından asılı olmayaraq, yükün çatdırılmasının 

gecikdirilməsi. 
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FƏSİL 3. SIĞORTA MƏBLƏĞİ VƏ SIĞORTA HAQQI 
 

Maddə 7. Sığorta məbləği 
 

7.1.  Sığorta məbləği sığorta müqaviləsi (şəhadətnaməsi) üzrə sığortaçının sığortalıya həyata 

keçirəcəyi həddləri müəyyən edir. 

7.2.Sığorta şəhadətnaməsində başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, sığorta məbləği hər bir sığorta 

hadisəsi üçün verilən sığorta təminatı üzrə ödənişin maksimum miqdarını müəyyən edir. 
 

 

Maddə 8. Sığorta mükafatı 
 

8.1.  Sığorta mükafatı sığorta şəhadətnaməsində göstərilən müddətdə və qaydada sığortalı tərəfindən 

sığorta üçün ödənilən haqqdır. 

8.2.  Sığorta mükafatının məbləği sığorta tariflərinə əsasən hesablanır. 
 

Maddə 9. Sığorta haqqnın ödənilməsi 
 

9.1.  Sığorta haggının ödənildiyi gün onun sığortaçının bank hesabına və ya nəğd ödəmə zamanı 

kassasına daxil olduğu gün hesab olunur. 

9.2.Sığorta mükafatı (və ya onun razılaşdırılmış ilk hissəsi) sığorta müqaviləsi (şəhadətnaməsi) 

imzalandığı gündən 30 gün ərzində sığortaçıya ödənilməlidir. Əgər sığorta mükafatı (və ya onun 

birinci hissəsi) müəyyən olunmuş vaxt ərzində sığortaçıya ödənilməzsə, sığorta müqaviləsi 

(şəhadətnaməsi) öz qüvvəsini itirir. 

 

Maddə 10. Sığorta haqqının ödənilməsinin gecikdirilməsi 
 

Müəyyən olunmuş müddətdə növbəti sığorta haqqı ödənilməzsə, ödənilən mükafata mütənasib olan 

müddət keçdikdən sonra sığorta şəhadətnaməsi (müqaviləsi) öz qüvvəsini itirir. 
 

Maddə 11. Sığorta haqqının qaytarılması 
 

Sığorta şəhadətnaməsinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə sığorta haqqının qauytarılması mülki 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilir. 
 

FƏSİL 4. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ 
 

Maddə 12. Sığorta müqaviləsinin bağlanması 
 

12.1.  Sığortalı və sığortaçı sığorta müqaviləsinin bağlanmasına dəlalət edən sığorta şəhadətnaməsini 

(polisini) imzalayırlar. 

12.2.  Əgər şəhadətnamədə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, sığorta müqaviləsi tam sığorta 

mükafatı və ya onun ilk hissəsi ödənilən andan qüvvəyə minir. 

12.3. Sığorta mükafatını və ya onun ilk hissəsini aldıqdan sonra sığortaçı 1 gün ərzində, sığorta 

müqaviləsinin qüvvəyə minməsini və sığortanın müddətini göstərən sığorta şəhadətnaməsini (polisini) 

sığortalıya verir. 
 

Maddə 13. Sığorta müqaviləsi bağlanan zaman sığortalı tərəfindən bildirilməli olan faktlar 
 

13.1.  Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortalı riskin baş vermə ehtimalının müəyyən edilməsi və 

sığorta hadisəsi zamanı mümkün itkilərin həcminin hesablanması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan və 

xəbərdar olduğu bütün halları sığortaçıya bildirməyə borcludur. 

13.2. Hər bir halda mühüm hallar dedikdə, sığortaçı ilə standard təklifnamədə razılaşdırılan 

minimum fakt və şərtlər (lakin bunlarla məhdudlaşmayan) başa düşülməlidir. 
 

Maddə 14. Sığorta şəhadətnaməsinin şərtlər üzərində üstünlüyü 
  

Sığorta müqaviləsi (şəhadətnaməsi) imzalanarkən sığortalı və sığortaçı bu şərtlərin müəyyən 

müddəalarının dəyişdirilməsi və ya istisna edilməsi, həmçinin ona müəyyən əlavələr edilməsi barədə 

razılığa gələ bilərlər. 
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Maddə 15. Əlavə şərtlər 
 

15.1.  Sığorta şəhadətnaməsində bu Qaydalara zidd olmayan əlavə şərtlər müəyyən oluna bilər. 

15.2.  Sığortalı tərəfindən bu mühüm şərtlərin yerinə yetirilməməsi sığortaçının ödəniş verməkdən 

imtina etməsi və ya sığorta müqaviləsini (şəhadətnaməsini) ləğv etməsi üçün əsasdır. 
 

Maddə 16. Sığorta müqaviləsinin (şəhadətnamənin) müddəti 
 

16.1.  Sığorta müqaviləsi müəyyən müddət üçün bağlanılır. 

16.2.  Sığorta yalnız müqavilənin (şəhadətnamənin) qüvvədə olduğu müddət ərzində baş verən sığorta 

hadisələrinə təminat verir. 
 

Maddə 17. Sığorta riskinin artması 
 

17.1.  Sığorta şəhadətnaməsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində sığortalı sığorta müqaviləsi 

bağlanan zaman sığortaçıya bildirdiyi hallarda baş verən, həmçinin sığorta riskinə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir edə biləcək və ona məlum olan digər bütün dəyişikliklər haqqında sığortaçıya təxirə 

salınmadan məlumat verməlidir. 

17.2.  Riskin artmasına təsir edən hallar barəsində məlumatı aldıqdan sonra sığortaçı sığorta 

şəhadətnaməsinin şərtlərinin dəyişdirilməsini və ya artan riskə mütənasib olaraq əlavə sığorta 

mükafatının ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. 

17.3. Əgər sığortalı sığorta şəhadətnaməsinə edilən dəyişikliklərlə razılaşmazsa, və yaxud əlavə 

sığorta haqqı ödəməkdən imtina edərsə, sığorta şəhadətnaməsi riskdəki bu dəyişikliyin baş verdiyi 

andan etibarsız sayılır. 
 

Maddə 18. Sığorta müqaviləsinin (şəhadətnaməsinin) vaxtından əvvəl ləğv edilməsi 
 

18.1. Sığortalı əvvəlcədən sığortaçıya yazılı məlumat verməklə, istənilən vaxt sığorta müqaviləsindən 

imtina etməyə haqlıdır. 

18.2. Sığortaçı əvvəlcədən sığortalıya yazılı məlumat verməklə, sığorta müqaviləsini (şəhadətnaməni) 

vaxtından əvvəl ləğv edə bilər. 
 

FƏSİL 5. SIĞORTA HADİSƏSİ BAŞ VERDİKDƏ EDİLƏCƏK HƏRƏKƏTLƏR 
 

Maddə 19. Sığorta hadisəsi haqqında məlumat vermək 
 

19.1. Sığorta hadisəsi hesab edilən hal barəsində xəbərdar olduqdan dərhal sonra, sığortalı bu haqda 

sığortaçıya və ya onun nümayəndəsinə məlumat verməyə borcludur. Sığorta şəhadətnaməsində 

məlumat verməyin müddəti və üsulu göstərilmişdirsə, o müəyyən  olunmuş müddətdə və həmin üsulla 

həyata keçirilməlidir. 

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

qanunvericiliklə ona aid edilmiş bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludur. 
 

Maddə 20. Zərərin qarşısının alınması və həcminin azaldılması 
 

20.1.  Sığorta hadisəsi zamanı sığortalı mümkün zərərin qarşısını almaq və miqdarının azaltmaq üçün 

bütün ağlabatan və mümkün tədbirləri görməlidir. 

20.2. Belə tədbirlər həyata keçirilərkən sığortalı sığortaçıdan aldığı bütün təlimatları yerinə 

yetirməlidir. 
 

Maddə 21. Daşıyıcıya qarşı tələbin təmin olunması 
 

21.1.  Təyinat yerinə çatan yükü daşıyıcıdan alan zaman sığortalı ona baxış keçirilməsini təmin 

etməyə və yükdə əksiklik və ya korlanma müşahidə etdikdə bunu müvafiq qaydada təsdiq etməyə 

borcludur. 

21.2. Əgər yükün əksikliyi və ya korlanması onun adi qaydada qəbul edilməsi zamanı aşkar oluna 

21.3. bilməzsə, yükün alınması anından 3 gün ərzində daşıyıcıya müraciət edilməlidir. 
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Maddə 22. Sığortaçı tərəfindən nəzarət 
 

22.1.  Sığortaçı sığorta hadisəsi və onun nəticələri ilə əlaqədar sığortalının bütün hərəkətləri üzərində 

nəzarət etmək və sığorta ödənişinin həyata keçirilməsinə təsir edə bilən bütün məsələlər haqqında 

qərar qəbul etmək imkanına malik olmalıdır. 

22.2.  Sığortalı sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta obyektini sığortaçı baxış keçirənə 

qədər sığorta hadisəsindən sonra düşdüyü vəziyyətdə saxlamağa borcludur. 

22.3.  Təmirin dəyəri sığortaçı ilə real təmir faktına əsasən müəyyən edildikdə, təmirin yeri də təmir 

başlanana qədər sığortaçı ilə razılaşdırılmalıdır. 

22.4.  Sığortalı sığorta hadisəsinə aid bütün sənədləri və məlumatı sığortaçıya təqdim etmək, 

həmçinin hadisənin digər iştirakçılarının və sığorta hadisəsi ilə bağlı məsələlərə baxan səlahiyyətli 

dövlət orqanlarının bütün hərəkətləri barədə təxirə salınmadan məlumat vermək öhdəliyi daşıyır. 

22.5.  Sığortalı sığortaçının ilkin razılığı olmadan onun məsuliyyətinin tanınmasına yönəlmiş hər 

hansı bir hərəkət etməyə, saziş imzalamağa və ya vəd verməyə haqlı deyildir. 

22.6.  Sığorta hadisəsi ilə bağlı bütün rəsmi və qeyri-rəsmi təhqiqatlarda sığortaçı öz hesabına 

sığortalının maraqlarını müdafiə etməlidir. 
 

Maddə 23. Sığorta hadisəsinin sübut olunması 
  

23.1.  Sığorta hadisəsi faktının mövcudluğunu və onun səbəb olduğu zərərin həcmini sübut etmək 

sığortalının vəzifəsidir. 

23.2. Sığorta hadisəsi faktının və şəraitinin, eyni zamanda zərərin miqdarının sübut edilməsi üçün 

sığortalı malik olduğu və həmçinin qanunvericiliyə və adi təcrübəyə müvafiq olaraq əldə etməli olduğu 

bütün sənədləri sığortaçıya təqdim etməyə borcludur. 

 
 

FƏSİL 6. ÖDƏNİLƏN ZƏRƏRLƏR 
 

Maddə 24. Ödəniləcək zərərlər 
 

Sığortaçı sığorta hadisəsi nəticəsində ortaya çıxan aşağıdakı zərərləri ödəyir : 

24.1.  Yükə dəyən real zərəri; 

24.2.  Sığortaçı tərəfindən ödəniləcək zərərlərin həcminin azaldılması və ya qarşısının alınması 

məqsədilə çəkilən zəruri və məqsədyönlü xərcləri; 

24.3. Sığorta hadisəsinin səbəbini və şəraitini araşdırmaq, həmçinin sığortaçı tərəfindən ödənilməli 

olan zərərin miqdarını müəyyən etmək məqsədilə çəkilən zəruri xərcləri.  
   

Maddə 25. Yükə dəyən zərər 
 

25.1.  Yükə dəyən zərər aşağıdakı kimi müəyyən edilir : 

25.1.1. Məhv olduqda (tam və ya konstruktiv) – sığorta hadisəsi baş verən andakı bazar qiyməti 

həcmində; 

25.1.2. Ayrı-ayrı hissələrin dəyişdirilməsi zərurəti yarandıqda – vəziyyətlərindən asılı olaraq, 

köhnəlmə dəyəri hissəsi çıxılmaqla, dəyişdirilən eyni hissələrin bazar dəyəri həcmində; 

25.1.3. Təmir mümkün olan hallarda – görülən işlərin və zəruri materialların (xammalın) dəyəri 

həcmində. 

25.2. Sığortaçının seçiminə əmlakın təmir xərcləri ya peşəkar ekspert təşkilatı tərəfindən hazırlanmış, 

tələb olunan təmirin (bərpanın) qiymətinin ilkin smetası (hesablanması, qiymətləndirilməsi) əsasında, 

ya da real təmir faktına əsasən müəyyən olunur. 

25.3. Sığortaçı sığortalanmış əmlaka dəyən zərərin əvəzini yuxarıda göstərilən qaydada, hər bir 

sığorta hadisəsi üçün sığorta məbləği həddində ödəyir. 
 

Maddə 26. Zərərin azaldılması məqsədilə çəkilən xərclər 
  

26.1.  Sığortaçı tərəfindən əvəzi ödənilməli olan zərərləri azaltmaq məqsədilə sığortalının çəkdiyi 

xərclər, həmin xərclərin digər zərərlərlə birlikdə sığorta məbləğini aşa bilməsindən asılı olmayaraq, 

sığortaçı tərəfindən ödənilir, bu şərtlə ki, belə xərclər zərurət və ya sığortaçının göstərişlərini yerinə 

yetirmək məqsədilə ortaya çıxmış olsun. 
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26.2. Sığortaçı zərərlərin qarşısını almaq və ya azaltmaq məqsədilə sığortalının bilərəkdən ağlabatan 

və mümkün (səmərəli) tədbirləri görməməsi nəticəsində ortaya çıxan zərərləri ödəmək öhdəliyindən 

azad edilir. 
 

Maddə 27. Sığorta hadisəsinin araşdırılması məqsədilə çəkilən xərclər 
 

Sığorta hadisəsinin səbəblərinin və şəraitinin aydınlaşdırılması, zərərlərin həcminin müəyyən edilməsi 

üçün çəkilən zəruri xərclər, bu xərclərin digər xərclərlə birlikdə sığorta məbləğini aşa bilməsindən asılı 

olmayaraq sığortaçı tərəfindən ödənilir. 
 

Maddə 28. Qismən sığorta 
 

Əgər yükün sığorta məbləği onun sığorta dəyərindən (sığorta müqaviləsi bağlandığı gün onun 

yerləşdiyi yerdəki bazar dəyəri) az müəyyən olunmuşdursa, sığortaçı dəymiş zərərin əvəzini sığorta 

məbləğinin sığorta dəyərinə olan nisbətinə mütənasib qaydada ödəyir. 

 
 

FƏSİL 7. SIĞORTA ÖDƏNİŞİ 
 

Maddə 29. Sığorta ödənişinin hesablanması qaydası 
 

Sığortalanmış maraqlara vurulan zərərin həcmi müəyyən olunduqdan sonra, sığorta ödənişinin 

hesablanması aşağıdakı qaydada həyata keçirilir : 

29.1.  Qismən sığorta zamanı – zərərin sığorta məbləğinin sığorta dəyərinə olan nisbətinə mütənasib 

hissəsi müəyyən edilir; 

29.2.  Sığorta şəhadətnaməsində azadolma məbləği nəzərdə tutulduqda – ödənişin həcmi azadolma 

məbləğinin miqdarı çıxılmaqla müəyyən edilir; 

29.3.  Sığorta müqaviləsində (şəhadətnamədə) məsuliyyətin həddləri nəzərdə tutulmuşdursa, hər bir 

sığorta hadisəsinə görə sığorta ödənişinin maksimum miqdarı göstərilmiş həddi aşa bilməz; 

29.4.  Hər bir sığorta hadisəsinə görə sığorta ödənişinin ümumi miqdarı sığorta məbləğini aşa bilməz. 
 

Maddə 30. Ödənilməmiş sığorta haqqının hesaba alınması 
 

Əgər sığorta ödənişinin verilməsi anına qədər sığorta mükafatı tam ödənilməmişdirsə, sığortaçı ödəniş 

zamanı sığorta haqlarının qalan hissəsini tutmağa haqlıdır. 
 

Maddə 31. Qalıqlara olan hüququn keçməsi 
 

31.1. Sığortaçı sığortalanmış əmlakın məhv olmasının əvəzini ödədikdə və ya onun ayrı-ayrı 

hissələrini başqası ilə əvəz etdikdə sığortalının həmin əmlaka və dəyişilmiş hissələrə olan hüquqları 

sığortaçıya keçir. Bütün qalıqlar sığortaçıya verilməlidir. 

Sığortalı həmin hüquqların sığortaçıya keçməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görməyə borcludur. 

31.2. İtmiş əmlakın sonradan tapılması halında sığortaçı öz rəyinə əsasən əmlakı özündə saxlamaq və 

yaxud sığortalıya qaytarmaq hüququna malikdir. İkinci halda əmlaka görə alınmış sığorta ödənişi 

sığortaçıya geri qaytarılmalıdır. Əgər əmlak korlanmış vəziyyətdə əldə olunarsa, sığortaçı sığortalıya 

həmin zərərlərin əvəzini ödəyir. 
 

Maddə 32. Sığorta ödənişi verməkdən imtina 
 

Aşağıdakı hallarda sığortaçı sığortalıya  sığorta ödənişini verməkdən imtina etməyə haqlıdır : 

32.1.  Sığortalının ona məlum olan məlumatları verməməsi və ya riskin dərəcəsini və yaxud sığorta 

hadisəsi ilə bağlı şəraiti müəyyən etmək üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan hallar barədə qəsdən yanlış 

məlumatlar verməsi; 

32.2.  Həmin şərtlərin yerinə yetirilməməsi ilə sığorta hadisəsi arasında əlaqənin olub-olmamasından 

asılı olmayaraq sığortalının sığorta müqaviləsinin mühüm şərtlərinə əməl etməməsi; 

32.3.  Sığortaçıya baş vermiş sığorta hadisəsi haqqında məlumat verməmə və ya gec məlumat vermə, 

o şərtlə ki, sığortaçıda belə məlumatın olmaması və ya yanlış məlumat olması onun üçün sığorta 

ödənişini vermək öhdəliyinin yaranmasına təsir etmək imkanına malik olsun; 
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32.4.  Yerinə yetirilmədiyi təqdirdə sığorta hadisəsinin baş verməsinə və ya itkilərin həcminin 

artmasına gətirib çıxarmış və ya kömək etmiş, yaxud da sığorta hadisəsinin şəraitinin düzgün 

aydınlaşdırılması imkanlarını pozmuşdursa, sığorta etdirənin sığorta müqaviləsinə (şəhadətnaməsinə), 

bu şərtlərə və ya qanunvericiliyə əsasən ona həvalə edilən öhdəlik və şərtləri yerinə yetirməməsi; 

32.5. Sığorta qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər hallarda. 

 

 

FƏSİL 8. SUBROQASİYA  HÜQUQU 
 

Maddə 33. Cavabdeh şəxsə qarşı tələb hüququnun keçməsi 
  

33.1.  Sığorta hadisəsi nəticəsində əvəzi ödənilmiş zərərlərə görə cavabdeh olan şəxsdən sığortalının 

tələb etmək hüququ ödənilmiş məbləğ hüdudunda, subroqasiya qaydasında sığorta ödənişini vermiş 

sığortaçıya keçir. 

33.2.  Sığortalı sığortaçıya keçən tələb hüququnun həyata keçirilməsi üçün zəruri olan bütün sənədləri 

və sübutları ona təqdim etməli və bütün məlumatlar barədə onu xəbərdar etməlidir. 
 

Maddə 34. Sığortalının cavabdeh şəxsə qarşı iddia hüququndan imtina etməsi 
 

Əgər sığortalı sığortaçı tərəfindən əvəzi ödənilmiş zərərlərə görə cavabdeh olan şəxsdən özünün tələb 

hüququndan imtina edərsə və ya onun öz təqsiri ucbatından bu hüququn həyata keçirilməsi mümkün 

olmazsa, sığortaçı bütünlükdə və ya müvafiq qismdə sığorta ödənişi verməkdən azad olunur və 

verilmiş sığorta ödənişinin qaytarılmasını tələb etməyə haqlıdır. 
 

Maddə 35. Üçüncü şəxslər tərəfindən zərərin ödənilməsi 
 

Əgər sığortalı vurulmuş zərərlərə görə üçüncü şəxsdən (şəxslərdən) zərərin əvəzini almışdırsa, 

sığortaçı yalnız verilməli olan sığorta məbləği ilə sığorta etdirənin üçüncü şəxsdən (şəxslərdən) aldığı 

məbləğ arasındakı fərqi ödəyir. 

 

FƏSİL 9. YEKUN MÜDDƏA 

 

Maddə 36. Xüsusi şərtlər  

 

Sığortanın predmeti olan yükün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu qaydalarla yanaşı  beynəlxalq 

təcrübədə tətbiq edilən  xüsusi şərtlər də tətbiq edilə bilər. 


