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НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯСИ САЩИБЛЯРИНИН  

МЦЛКИ МЯСУЛИЙЙЯТИНИН 
КЮНЦЛЛЦ СЫЬОРТАСЫ QAYDALARI 

                         
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

 
Bu Qaydalar Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki Məcəlləsinə və sığorta ilə bağlı qanunvericilik aktlarına  
uyğun оlаrаq hаzırlаnmışdır. 
 
1. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНЫН ЯЩАТЯ ДАИРЯСИ 
 
 Бу сыьорта qaydaları иля сûüîðòà÷û, ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí íÿãëèééàò âàñèòÿñèíè èäàðÿ 
åäÿðêÿí ö÷öíæö øÿõñëÿðèí ÿìëàêûíà âÿ éà ñÿùùÿòèíÿ âóðóëìóø итки вя çèéàíëàðà (Íÿãëèééàò Âàñèòÿлÿрè 
Ñàùèáëÿðèíèí Ìöëêè Ìÿñóëèééÿòèíèí Èæáàðè Ñûüîðòàñûíûí òÿìèíàò ëèìèòëÿðèíäÿí àðòûã  îëàí çèéàí ìÿáëÿüèíÿ) 
ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñèíäÿ éàçûëìûø ëèìèòëÿð вя сыьорта мябляьи ùÿääèíäÿ òÿìèíàò âåðèð. 
 
2. SIĞORTA SİNİFİ VƏ ÑÛÜÎÐÒÀÍÛÍ ЯРАЗИÑÈ 
 

Bu Qaydalarla müəyyən olunan sığorta növü avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki 
məsuliyyətinin sığortası sinfinə aiddir. 

      Ñûüîðòà òÿìèíàòû, éàëíûç Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûнын ÿðàçèñèíäÿ  ãöââÿéÿ ìàëèêäèð. 
 
3. СЫЬОРТА ÒßÌÈÍÀÒЫНÀ ÄÀÕÈË ОЛМАЙАН HALLAR 
 
3.1. Ñûüîðòàlının þçöíÿ äÿéÿн çийанлаð; 
3.2. Íÿãëèééàò âàñèòÿñèíè èäàðÿ åäÿí øÿõñÿ äÿéÿí çийанла ÿëàãÿäàð èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð; 
3.3. Íÿãëèééàò âàñèòÿñèíèí ñàùèáèíèí âÿ éà îíó èäàðÿ åäÿí øÿõñèí ùÿéàò éîëäàøûíà, àèëÿ öçâëÿðèíÿ (þâëàäëûüà 
ýþòöðäöéö øÿõñëÿð äàõèë îëìàãëà) âÿ îíóíëà áèðëèêäÿ éàøàéàí áàæû-ãàðäàøëàðûíà äÿéÿн çийанла ÿëàãÿäàð 
èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð; 
3.4. Íÿãëèééàò âàñèòÿñèíèí ñàùèáè èëÿ îíó èäàðÿ åäÿí øÿõñ àðàñûíäàêû ìöíàñèáÿòäÿí íÿãëèééàò âàñèòÿñèíÿ 
äÿéÿí çÿðÿðÿ ýþðÿ èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð; 
3.5. Ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí íÿãëèééàò âàñèòÿñèíÿ, íÿãëèééàò âàñèòÿñèíäÿ äàøûíàí ìàëëàðà 
(ñÿðíèøèíëÿðèí  ÿë éöêëÿðè âÿ áó êèìè ÿøéàëàðа òÿìèíàò âåðèëèð) âÿ éà íÿãëèééàò âàñèòÿñèíÿ ãîøóëàðàã ÷ÿêèëÿí 
øåéëÿðÿ итки âÿ éà çèéàí äÿéìÿñè иля ялагядар èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð; 
3.6. Îüóðëàíìûø âÿ éà ãà÷ûðûëìûø íÿãëèééàò âàñèòÿñèтяси иля âóðлан итки вя зийанлар (ганунверижилийя ясасян 
èäàðÿ åäÿíèí ìÿñóëèééÿò äàøûìàäûüû зийанлаð) âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿñèíèí îüóðëàíäûüûíû âÿ éà ãà÷ûðûëäûüûíû 
áèëÿðÿê îíà ìèíÿí ñÿðíèøèíëÿðÿ äÿéÿí итки вя çийанла ÿëàãÿäàð èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð;  
3.7. Àâòîìîáèë éàðûøëàðûíäà (ралли) âÿ éà éàðûø ìåéäàí÷àëàðûíäà  ìÿøã çàìàíû áàø âåðÿ áèëÿæÿê итки вя 
çèéàíла ÿëàãÿäàð èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð;  
3.8. Няглиййат васитясинин горунмасы, тямир едилмяси, техники вязиййятинин йохланылмасы, алгы-сатгысы, 
мцяййян дяйишиклик едилмяси вя диэяр бу кими мягсядлярля ялагядар йерляря гойулмасындан сонра 
мейдана чыхан итки вя зийанла баьлы иряли сцрцлян  тялябляр; 
3.9.  Ïàðòëàéûæû âÿ éà тезаловланан ìàääÿëÿðèí (åùòèéàò áåíçèí èñòèñíà îëìàãëà) äàøûíìàñûíà ýþðÿ äÿéÿí 
итки вя çèéàíла баьлы èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð; 
3.10. Ìÿíÿâè þäÿíèø òÿëÿáëÿðи. 
 
4. СЫЬОРТА ÒßÌÈÍÀÒЫНÀ ÄÀÕÈË ОЛМАЙАН ÇßÐßÐËßR 
 
4.1.   Ñûüîðòàlının ãÿñäÿí âóðäóüó итки вя çèéàíлар; 
4.2. Íÿãëèééàò âàñèòÿñèíèн, ганунверижилийя ÿñàñÿí ëàçûìè ñöðöæöëöê âÿñèãÿñè, êàòеãîðèéàñû âÿ éà éîë 
âÿðÿãÿñè îëìàéàí øÿõñ òÿðÿôèíäÿí èäàðÿ åäèëäèéè çàìàí áàø âåðÿí итки вя çèéàíлар; 
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4.3.  Íÿãëèééàò âàñèòÿñèíèн ñïèðòëè è÷êèëÿðèí òÿñèðè àëòûíäà îëóá èäàðÿåòìÿ ãàáèëèééÿòèíè èòèðìèø âÿ éà íàðêîòèê 
ìàääÿ ãÿáóë åòìèø øÿõñ òÿðÿôèíäÿí èäàðÿ îëóíäóüó çàìàí áàø âåðÿí итки âÿ çийанлар;  
4.4. Íÿãëèééàò âàñèòÿñèíèí ñÿðíèøèí äàøûíìàñû ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìàéàí ùèññÿñèíäÿ ñÿðíèøèí äàøûíìàñû âÿ 
éà ñÿëàùèééÿòëè îðãàíëàð òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìèø íîðìàäàí àðòûã ñÿðíèøèí âÿ éà éöê äàøûíìàñû çàìàíû 
áàø âåðÿí итки вя çèéàíлар; 
4.5.  Ñûüîðòàlı ñûüîðòà ùàäèñÿñè áàø âåðäèéè çàìàí 10-æó ìàääÿäÿ ýþñòÿðèëÿí âÿçèôÿëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿçñÿ 
âÿ áóíóí íÿòèæÿñèíäÿ çÿðÿð âÿ çèéàíûí ìÿáëÿüè àðòàðñà, ñûüîðòà÷û çèéàí ÷ÿêìèø ö÷öíæö øÿõñÿ þäÿíèø 
âåðмÿêëÿ áÿðàáÿð àðòàí ìÿáëÿüè ñûüîðòàlıäaí ýåðè àëûð; 
4.6. Няглиййат васитяси ганунверижилийя вя йа шящадятнамяйя ясасян сялащиййяти олмайан шяхс тяряфиндян 
идаря олундуьу заман дяйян зярярляр. 

5. СЫЬОРТА МЯБЛЯЬИ 

Sığorta şəhadətnaməsində göstərilən sığorta məbləğləri və ya məsuliyyət hədləri tərəflərin razılığı ilə 
sığorta müqaviləsində müəyyən olunur. 
 
6. ÑÛÜÎÐÒÀÍÛÍ МЦДДЯТИ, ТЯМИНАТЫН ÁÀØËÀÍÌÀÑÛ Âß ÑÎÍÀ ×ÀÒÌÀÑÛ 
 
Ñûüîðòà, яэяр ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñèíäÿ башга щал нязярдя тутулмайыбса, сыьорта шящадятнамясиндя 
эюстярилмиш áàøëàнìà âÿ ñîíà ÷àòìà òàðèõëÿðèíäÿ Àçÿðáàéæàí âàõòû èëÿ ñààò 24.00-äà áàøëàéûð âÿ ñààò 
24.00-äà ñîíà ÷àòûð. 
 
7. СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН ЮДЯНИЛМЯСИ ВЯ СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНИН ГЦВВЯЙЯ 
МИНМЯСИ 
 
7.1. Ñûüîðòà ùàããûнын áöòþâëöêдÿ âÿ éà ùèññялярлÿ þäÿíилìÿñè ðàçûëàøäûðûëа биляр. Сыьорта щаггы (сыьорта 
щаггынын биринжи ùèññÿси) ñûüîðòà шящадятнамяси òÿãäèì îëóíàí заман, (ãàëàí ùèññÿляр èñÿ ñûüîðòà 
шящадятнамясиндя ýþñòÿðèëÿí тарихлярäÿ) þäÿíèëìÿëèäèð. 
7.2. Ñûüîðòà ùàããû (онун биринжи ùèññÿси) ñûüîðòà шящадятнамяси òÿãäèì îëóíàí заман þäÿíилìÿñÿ,  
ñûüîðòà÷û ñûüîðòà иля ÿëàãÿäàð ùå÷ áèð ìÿñóëèééÿò äàøûìûð âÿ áó øÿðò ñûüîðòà шящадятнамясиндÿ гейд 
оëунмалûдыð. 
7.3. Сыьорта щаггынын щиссялярля юдянилмяси разылашдырылдыьы щалда сыьорта щадисяси баш вердийи заман 
юдянилмяли олан бцтцн щиссяляр сыьорта юдянишиндян бир дяфяйя чыхылыр. 
7.4. Ñûüîðòà щаггûíûí ùèññÿëÿðëÿ þäÿíилìÿñè разылашäûрылдыüû щалларда щиссялярдян щяр щансы бири 
шящадятнамядя эюстярилян вахтда юдянилмяся, сыьортачы щямин щиссянин 1 ай мцддятиндя юдянилмясини, 
якс тягдирдя сыьорта шящадятнамясинин ляьв едиляжяйини сыьортаlının она билдирмиш олдуьу сон йашайыш 
цнванына сифаришли мяктубла билдирир. Сыьорта щаггы боржу бу мцддят ярзиндя дя юдянилмязся, сыьорта 
шящадятнамяси ляьв едилмиш щесаб олунур. Ляьв етмянин щцгуги гцввя газандыьы тарихя гядяр кечян 
мцддятин сыьорта щаггы эцн щесабы иля щесабланыр вя артыг галан мябляь сыьорта етдиряня гайтарылыр. 
7.5. Яэяр сыьорта шящадятнамясиндя сыьорта щаггынын (биринжи щиссясинин) юдянилмясиня гядяр сыьорта 
шящадятнамясинин гцввяйя минмяси нязярдя тутулмушдурса, сыьорта щаггы (биринжи щисся) сыьорта 
шящадятнамяси гцввяйя миндийи андан 15 эцн ярзиндя юдянилмялидир. 

Сыьорта щаггы (биринжи щисся) эюстярилян мцддят ярзиндя сыьортачыйа юдянилмязся, сыьорта 
шящадятнамяси гцввясини итирир. 
 
8. ÑÛÜÎÐÒÀLININ  МЦГАВИЛЯ БАЬЛАНДЫЬЫ ЗАМАН МЯЛУМАТ ВЕРМЯК ÂßÇÈÔßЛЯРИ 
 
Сыьорта мцгавиляси баьланаркян сыьортаlı сыьорта рискинин мцяййян олунмасы вя сыьорта щаггынын 
щесабланмасы цчцн зярури вя она мялум  олан бцтцн щаллары вя мялуматлары сыьортачыйа билдирмялидир. 
Ñûüîðòàlının билдирдийи мялуматларын йанлыш вя йа йарымчыг олмасы  щалларында: 
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8.1. Ñûüîðòàlının бу щярякяти гясдян етдийи мцяййян олунарса, сыьортачы вязиййяти юйряндийи тарихдян 
етибарян 1 ай мцддятиндя сыьорта шящадятнамясини ляьв едя биляр вя сыьорта щадисяси баш верярся юдяниш 
вермяз.  
8.2. Ñûüîðòàlının бу щярякяти гясдян етмядийи мцяййян олунарса, сыьортачы вязиййяти юйряндийи тарихдян 
етибарян 1 ай яввялдян хябярдарлыг етмякля сыьорта шящадятнамясини ляьв едя биляр вя йа сыьорта 
шящадятнамясинин шяртлярини дяйишдирмяк, вя йахуд ялавя сыьорта щаггы алмагла сыьорта шящадятнамясини 
гцввядя сахлайа биляр. 
Яэяр сыьортаlı шящадятнамянин шяртляринин дяйишдирилмясиня вя йа ялавя сыьорта щаггы юдямяйя разы 
олмазса, Ñûüîðòàlının щярякятинин гясдян едилдийи мцяййян олунарса сыьорта шящадятнамяси дярщал, 
щярякятин гясдян едилмядийи щалда ися хябярдарлыг едилдикдян едилдикдян бир ай сонра ляьв едиля биляр.  
Сыьортаlı хябярдарлыг едилдикдян сонра 1(бир) ай ярзиндя ялавя сыьорта щаггыны юдямязся  сыьорта 
шящадятнамяси ляьв едилмиш  щесаб олунур. 
8.3. Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя йа ялавя сыьорта щаггы тяляб етмяк щцгугу гцввядян 
дцшцр. 
8.4. Ñûüîðòàlının щярякятинин гясдян едилмядийи щалларда, яэяр сыьорта щадисяси сыьортачы вязиййяти 
юйрянмямишдян яввял вя йа сыьортачынын сыьорта шящадятнамясинин ляьв олунмасыны тяляб едя биляжяйи 
мцддят ярзиндя, вя йахуд шящадятнамя  ляьв едилмиш щесаб олунана гядяр кечян мцддят ярзиндя баш 
верярся, сыьортачы, юдяниши юдянилян сыьорта щаггы иля юдянилмяли олан сыьорта щаггы арасындакы нисбят 
щяжминдя азалда биляр. 
 
9. ÑÛÜÎÐÒÀ ÌÖÄÄßÒÈ ßÐÇÈÍÄß СЫЬОРТАLININ  МЯЛУМАТ ВЕРМЯК  ВЯЗИФЯЛЯРИ 
 
9.1. Сыьорта шящадятнамяси имзаландыгдан сонра sûüîðòàlının билдирдийи щалларда дяйишиклик баш верярся, о 
рискя тясир едя билян вя она мялум олан бцтцн дяйишикликляр щаггында сыьортачыйа ян эежи 8 эцн ярзиндя 
мялумат вермялидир. 
9.2. Сыьортачы дяйишиклийи юйряндийи тарихдян етибарян бир ай яввялдян хябярдарлыг етмякля сыьорта 
шящадятнамясини ляьв едя биляр, шяртлярини дяйишдиря вя йа  ялавя сыьорта щаггы тяляб етмякля сыьорта 
шящадятнамясини гцввядя сахлайа биляр. 
9.3. Сыьортаlı, бир ай ярзиндя тяляб едилян  ялавя сыьорта щаггыны  юдямяйяжяйини билдирдийи тягдирдя сыьорта 
шящадятнамяси ляьв едилмиш  щесаб олунур.   
Сыьортачы тяряфиндян едилян ляьветмя онун бу щагда мялуматы сифаришли мяктубла сыьортаlıya эюндярдийи 
тарихдян етибарян 5 иш эцнцндян сонра саат  24.00-да гцввяйя минир. 
9.4. Сыьорта шящадятнамясинин ляьв едилмиш щесаб олунмасына гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы, 
сыьорта шящадятнамясинин сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдикдя эцн щесабына эюря, sыьортаlı тяряфиндян  ляьв 
едилмяси заманы гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр вя артыг галан мябляьи эери гайтарылыр. 
9.5. Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя йа  ялавя сыьорта щаггы  тяляб етмяк щцгугу гцввядян 
дцшяр. 
9.6. Сыьорта рискинин башвермя ещтималыны артыран дяйишикликляри sыьортаlı эюстярилян мцддят ярзиндя гясдян 
билдирмямишдирся, бу дяйишиклик баш верян андан сонра дяйян итки вя зийанлара эюря сыьортачы мясулиййят 
дашымыр. 
9.7. Дяйишиклик рискин башвермя ещтималыны азалдарса вя даща аз сыьорта щаггынын алынмасыны тяляб едярся, 
бу дяйишиклийин ортайа чыхдыьы тарихдян сыьорта шящадятнамясинин сона чатма тарихиня гядяр олан мцддят 
цчцн сыьорта щаггы эцн щесабына эюря щесабланыр вя фярг сыьортаlıya гайтарылыр. 
  

ЗЯРЯР ВЯ ЮДЯНИШ 
 

10. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ ЗАМАНЫ СЫЬОРТАLININ ВЯЗИФЯЛЯРИ 
 
Сыьортаlı, мцлки мясулиййятиня сябяб ола биляжяк сыьорта щадисяси баш вердийи заман итки вя зийанын 
гаршысыны алмаг вя йа мигдарыны азалтмаг цчцн зярури вя мягсядйюнлц тядбирляри эюрмялидир. Итки вя 
зийанын гаршысыны алмаг вя йа мигдарыны азалтмаг мягсядиля чякилян мягсядяуйьун хяржляр сыьортачы 
тяряфиндян юдянилир.  



«Rəvan Сыьорта» AСЖ                                                                              Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin könüllü sığortası qaydaları 

 
 

  
11. ÑÛÜÎÐÒÀ ÙÀÄÈÑßÑÈ БАШ ВЕРДИКДЯН СОНРА СЫЬОРТАLININ ÂßÇÈÔßËßÐÈ 
 
11.1. Сыьортаlı онун мцлки мясулиййятиня сябяб ола биляжяк сыьорта щадисясинин  баш вермясини билдийи вя йа 
билмяли олдуьу андан дярщал вя йа ян эежи 3 эцн ярзиндя бу щагда сыьортачыйа йазылы мялумат вермялидир. 
11.2. Бу мялуматда гязанын йери, вахты, сябябляри вя шяраити щаггында, гяза нятижясиндя юлян вя 
йаралананлар, зяряр чякмиш маллар вя онларын сащибляри иля баьлы мялуматлар дольун вя дцзэцн ящатя 
олунмалыдыр. 
11.3. Сыьортаlı зярярля ялагядар сялащиййятли дювлят органларынын вя диэяр шяхслярин бцтцн щярякятляри 
щаггында сыьортачыйа мялумат вермялидир. 
11.4. Сыьортаlı, сыьортачынын йазылы тяляб едяжяйи бцтцн мялумат вя сянядляри лазым олдугда эежикмянин 
сябябини изащ етмяк шяртиля сыьортачыйа тягдим етмялидир. 
11.5. Сыьортаlı итки вя зийан тялябинин арашдырылмасы вя щцгугларынын мцдафияси ишиндя сыьортачыйа щяртяряфли 
кюмяк эюстярмялидир. 
11.6. Сыьортачынын йазылы разылыьы олмадан сыьортаlı итки вя зийан тялябини бцтювлцкдя вя йа гисмян гябул 
едя билмяз щабеля бунунла ялагядар щяр щансы бир юдяниши щяйата кечиря билмяз. 
 
12. ИТКИ Âß ÇÈÉÀÍÛÍ ÌÖßÉÉßÍ ÅÄÈËÌßÑÈ 
 
12.1. Ñûüîðòà÷û, ñûüîðòàlının ðàçûëûüû èëÿ þäÿíèø òÿëÿáè èðÿëè ñöðÿí ö÷öíæö øÿõñëÿ áèðáàøà ðàçûëûüà ýÿëìÿê 
ùöãóãóíà ìàëèêäèð. 
12.2. Ижбари сыьортанын лимитлярини ашан мящкямя хяржляри сыьортачыйа аиддир. Тяляб едилян юдяниш сыьорта 
мябляьиндян артыг оларса, сыьортачы бу хяржляри сыьорта мябляьинин юдянишя олан нисбятиндя юдяйир. 
12.3. Ñûüîðòàlı âÿ éà íÿãëèééàò âàñèòÿñèíè èäàðÿ åäÿí øÿõñя ãàðøû æèíàéÿò èøè галдырылàðñà, ñûüîðòà÷û òÿãñèðëè 
ùåñàá åäèëÿí øÿõñèí ðàçûëûüû èëÿ îíóí ìöäàôèÿñèíÿ ãîøóëà áèëÿð. Áó çàìàí ñûüîðòà÷û, éàëíûç þçöíöí ñå÷äèéè 
âÿêèëèí õÿðæëÿðèíè þäÿéиð.  
    Æèíàéÿò èøèíèí ýåäèøè иëÿ ÿëàãÿäàð äèýÿð õÿðæëÿð âÿ ïóë æÿðèìÿëÿðè ñûüîðòà òÿìèíàòûíà äàõèë äåéèëäèð. 
 
13. ЮДЯНИШ МЯБЛЯЬИНИН АЗАЛДЫЛМАСЫ ВЯ ЙА РЯДД ЕДИЛМЯСИ 
 
 Ñûüîðòàlı, сыьорта щадисяси баш вердийи заман юз вязифялярини йериня йетирмязся вя бунун 
нятижясиндя зярярин мигдары артарса, сыьортачынын веряжяйи юдянишдян артан мябляь чыхылыр. 
 Ñûüîðòàlı сыьорта щадисясинин баш вермясиня гясдян шяраит йарадарса вя йа итки вя зийанын мигдарыны 
гясдян артырарса, сыьортачы юдяниш вермяк ющдялийиндян  азад едилир.  
 
 14. ÞÄßÍÈØÈÍÈÍ ÍßÒÈÆßËßÐÈ 
 
14.1. Ñûüîðòà÷û þäÿäèéè ñûüîðòà ìÿáëÿüè щяжминдя сыьорта olunanын цчцнжц шяхсляря гаршы юдяниш тяляби 
щцгугуна сащиб олур. Ñûüîðòàlı ñûüîðòà÷ûíûí èðÿëè ñöðÿ áèëÿæÿéè èääèàíûí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí ëàçûìи âÿ ÿëäÿ 
åäèëìÿñè ìöìêöí îëàí ìÿëóìàò âÿ ñÿíÿäëÿðè âåðìÿéÿ áîðæëóäóð.  
14.2. Ãèñìян дяймиш çèéàíëàðäà òÿðÿôëÿð, ñûüîðòà þäÿíèøè òÿëÿá åäèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëàæàã ùÿð áèð ùàäèñÿäÿí 
ñîíðà ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñèíè ëÿüâ åòìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèðляр. Ñûüîðòà÷û ëÿüâ åòìÿ ùöãóãóíäàí éàëíûç 
ñûüîðòà þäÿíèøèни âåðдикäÿí сонра  èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð. 
14.3. Ñûüîðòà÷û ëÿüâåòìÿ ùöãóãóíäàí èñòèôàäÿ åòäèéè òÿãäèðäÿ ëÿüâ åòìÿ, онун бу барядя мялуматы 
ñèôàðèøëè ìÿêòóáла сыьортаlıya эюндярдийи òàðèõäÿí бир ай ñîíðà ñîíðà ñààò 24.00-äà ùöãóãè ãöââÿйя миниð 
âÿ ëÿüâ åòìÿíèí ùöãóãè ãöââÿ ãàçàíäûüû âàõòà ãÿäÿð êå÷ÿí ìöääÿòèí ñûüîðòà ùàããû ýöí щесабына эюря 
ùåñàáëàíараг àðòûã ãàëàí ìÿáëÿü ýåðè ãàéòàðûëûð. 
14.4. Ñûüîðòàlı ëÿüâåòìÿ ùöãóãóíäàí èñòèôàäÿ åòäèéè òÿãäèðäÿ ëÿüâ åòìÿ бу барядя мялуматын ñèôàðèøëè 
ìÿêòóáла сыьортачыйа эюндярилдийи тарихдян бир ай ñîíðà ñààò 24.00-äà ùöãóãè ãöââÿйя миниð âÿ áó çàìàí 
èñòèôàäÿ åäèëìÿéÿí ìöääÿòèí ñûüîðòà ùàããû ýåðè ãàéòàðûëìûð. 
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ДИЭЯР МЦДДЯАЛАР 
 

15. İKİLİ(ÇOXQAT) СЫЬОРТА 
 
 Ñûüîðòàlı, мцлки мясулиййятини башга сыьортачыларда да ейни рискляря гаршы вя ейни мцддятя сыьорта 
етдирмишдирся, бу вязиййяти сыьортачыйа дярщал билдирмялидир. 
  
16. ÌÖËÊÈÉÉßÒ ÑÀÙÈÁÈÍÈÍ ÄßÉÈØÌßÑÈ 
 
16.1. Ñûüîðòà ìöääÿòè ÿðçèíäÿ ìöëêèééÿò ñàùèáè äÿéèøÿðñÿ, ñûüîðòà ìöãàâèëÿñè ëÿüâ едиля биляр.   
16.2. Ñûüîðòàlı âÿôàò åäÿðñÿ, ñûüîðòà шящадятнамясиндян иряли эялян бцтцн ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿð éåíè 
ìöëêèééÿò ñàùèáèíÿ (варися) êå÷иð.  Сûüîðòàíûí ìþâæóäëóüóíó þéðÿíÿí éåíè ìöëêèééÿò ñàùèáè  15 ýöí 
ÿðçèíäÿ sığorta şəhadətnaməsindən imtina etməzsə, şəhadətnamə yeni mülkiyyət sahibi tərəfindən qəbul 
edilmiş sayılır. 
16.3. Ñûüîðòà÷û äÿéèøèêëèéè, yeni mülkiyyət sahibi isə sığortanın mövcudluğunu öyrəndikləri òàðèõäÿí åòèáàðÿí 
8 эцн ярзиндя ñûüîðòà шящадятнамясини ляьв åäÿ áèëÿðëÿð. 
Шящадятнамянин лÿüâ åдилмяси тарихиня ãÿäÿð êå÷ÿí ìöääÿòèí ñûüîðòà ùàããû ýöí щесабына эюря ùåñàáëàíûð 
âÿ àðòûã ãàëàí мябляь éåíè ìöëêèééÿò ñàùèáèíÿ (варися) ãàéòàðûëûð. 
 

   17. ÑÛÜÎÐÒÀ ÞÄßÍÈØİNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI 
 
   17.1.Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır: 
   17.1.1. sığorta hadisəsi baş verdikdə, sığortalının, sığorta olunanın və ya digər faydalanan şəxsin 

sığortaçıya ünvanladığı yazılı sığorta tələbi; 
   17.1.2. sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hadisə ilə bağlı səlahiyyətli(aidiyyatı) dövlət orqanının 

hadisə barədə təqdim etdiyi müvafiq sənəd(lər); 
17.1.3. ixtisaslaşmış və səlahiyyətli qurum tərəfindən zərər məbləğini təsdiqləyən rəsmi sənəd; 
17.1.4. sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta olunanın və ya üçüncü şəxsin sağlamlığına dəyən zərər 
üzrə xəsarətin dərəcəsi haqqında həkim arayışı, əlillik halında isə əlilliyin qrupunu, səbəbini və təyin 
edilməsi tarixini əks etdirən tibbi-sosial ekspert komissiyasının arayışının surəti; 
17.1.5. sığorta hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxs və ya sığorta olunan öldükdə, ölümün səbəbi 
haqqında tibbi arayış və ya müvafiq hallarda tibbi ekspertiza rəyi, ölüm haqqında şəhadətnamənin 
notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti, vərəsənin (hüquq varisinin) vərəsəlik hüququnu təsdiq 
edən sənəd və onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 
17.1.6. sığortalı və ya sığorta olunan tərəfindən əmlaka vurulan zərərin əvəzi ödənilmiş olduqda və 
ya sağlamlığa vurulan zərərlə əlaqədar hər hansı ödəmə həyata keçirildikdə, belə ödəməni təsdiq 
edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti; 

   17.1.7. faydalanan şəxs fiziki şəxs olduqda onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, hüquqi şəxs olduqda isə 
onun sığorta ödənişini almaq üçün təyin edilən nümayəndəsinə verilmiş müvafiq etibarnamə; 

   17.1.8. sığorta olunanın sığorta predmeti üzərində sahibliyinin və/və ya istifadəsinin qanuna 
uyğunluğunu təsdiq edən müvafiq sənədin surəti; 

   17.1.9. sığorta olunan sığorta predmetinin mülkiyyətçisi olmadıqda, sığorta predmeti üzrə sərəncam 
hüququnu təsdiqləyən sənədin surəti; 

 
   18. ÑÛÜÎÐÒÀ ÞÄßÍÈØİNİN VERİLMƏSİNDƏN İMTİNANIN ƏSASLARI 
 
   18.1. Sığorta hadisəsinin baş verməsi barədə sığortalı və ya sığorta olunan şəxs, yaxud faydalanan 

şəxs hadisədən xəbər tutduqdan dərhal sonra və ya mümkün olan ən qısa müddət ərzində sığortaçıya 
və ya onun nümayəndəsinə, eyni zamanda qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin hadisə barədə 
məlumatlandırılmalı olan səlahiyyətli dövlət orqanlarına hər hansı vasitə ilə xəbər verməməsi 
nəticəsində sığortaçının hadisənin səbəblərini və (və ya) dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək 
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imkanından tam və ya qismən məhrum olması ilə əlaqədar olaraq onun mənafeləri əhəmiyyətli 
dərəcədə pozulduqda;     

   18.2. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, sığortalının, 
müvafiq hallarda zərərçəkənin sığorta hadisəsinin baş verməsinə yönələn qəsdən etdiyi hərəkəti və ya 
hərəkətsizliyi, habelə sığorta hadisəsi ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayət törətməsi; 

   18.3. Müqavilə və ya qanunla hərbi risklərin sığortalanması nəzərdə tutulmadıqda hadisənin baş 
verməsinin hərbi əməliyyatlar və ya hərbi xarakterli tədbirlər hesab edilən halların nəticəsi olması; 

   18.4. Sığortalının zərərin qarşısını almaq və ya həcmini azaltmaq üçün lazımi və mümkün tədbirləri 
görmək iqtidarında olduğu halda, həmin tədbirləri qəsdən görməməsi; bu zaman sığorta ödənişindən 
o həcmdə imtina edilə bilər ki, sığortalı mümkün tədbirləri görmüş olsaydı, zərərin miqdarı həmin 
həcmdə azalmış olardı; 

   18.5.  Sığortaçının sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırmasına sığortalı tərəfindən 
maneçilik törədilməsi 

   18.6. Sığorta predmeti, həmçinin sığorta olunan şəxs və (və ya) sığorta hadisəsi barəsində sığortalının 
sığortaçıya qəsdən yanlış məlumat verməsi nəticəsində sığortaçının sığorta riskini qiymətləndirmək, 
həmçinin sığorta hadisəsinin səbəblərini və (və ya) dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək 
imkanından tam və ya qismən məhrum olması; 

   18.7. Sığortalı, sığorta olunan və ya faydalanan şəxsin zərərin əvəzini tam olaraq zərər dəyməsində 
təqsirli olan şəxsdən alması; zərərvuran zərərin əvəzini qismən ödəmiş olduqda sığorta ödənişindən 
ödənilmiş məbləğ həcmində imtina edilir; 

   18.8. Baş vermiş hadisənin sığorta müqaviləsinə görə sığorta hadisəsi hesab edilməməsi. 
 
19. МЯЛУМАТ ВЯ ХЯБЯРДАРЛЫГЛАР 
 
19.1. Сыьортаlının хябярдарлыг вя мялуматлары сыьорта ширкятинин мяркязиня вя йа сыьорта мцгавилясинин 
баьланмасына васитячилик едян аэентя сифаришли мяктубла чатдырылыр. 
19.2. Сыьорта ширкятинин хябярдарлыг вя мялуматлары sыьортаlının сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян 
щцгуги цнванына вя йа сыьорта шящадятнамясинин имзаланмасына васитячилик едян аэентя билдирилян сон 
щцгуги цнванына сифаришли мяктубла чатдырылыр. 
19.3. Тяряфляря имза едилмякля верилян мяктублар вя йа телеграф васитяси иля едилян хябярдарлыг вя 
мялуматлар да сифаришли мяктуб васитясиля билдирилян хябярдарлыг вя мялуматлар сявиййясиндя щцгуги 
гцввяйя маликдир. 
 
20. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ  VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ 

 
 Sığorta müqaviləsi tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə digər tərəfin 30 (otuz) gün əvvəlcədən sığorta 

müqaviləsində göstərilmiş ünvana yazılı xəbərdarlıq göndərildikdən sonra  xitam verilir. 
   Sığorta müqaviləsinə Sığortalının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, sığortaçı çəkilmiş 

xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarını ona qaytarır; əgər bu tələb 
sığortaçının sığorta müqaviləsi şərtlərini pozması ilə bağlıdırsa o, sığorta haqlarını sığortalıya bütünlüklə 
qaytarır. 

   Sığorta müqaviləsinə Sığortaçının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam verildikdə o, sığortalının sığorta 
haqlarını bütünlüklə qaytarır; əgər bu tələb sığortalının sığorta müqaviləsi şərtlərini yerinə yetirməməsi ilə 
bağlıdırsa, sığortaçı çəkilmiş xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarını 
qaytarır. 
 
21. ИШ СИРРЛЯРИНИН ЭИЗЛИ САХЛАНЫЛМАСЫ 
 
 Сыьортачы, сыьортаlıya аид юйряняжяйи иш сиррлярини эизли сахламамагдан дяйян зийан вя зярярляря 
эюря мясулиййят дашыйыр. 
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22. МЦБАЩИСЯЛЯРЯ БАХЫЛМАСЫ 
 
  Тяряфляр сыьорта мцгавиляси цзря ортайа чыхан мцбащисяляри данышыглар йолу иля щялл едирляр. 
Разылыьа эялинмядийи тягдирдя мцбащисяляря Азярбайжан Республикасынын мювжуд ганунверижилийиндя 
мцяййян олунмуш гайдада аидиййяти мящкямялярдя бахылыр. 
 
23. МЦДДЯТ 
 
  Сыьорта шящадятнамясиндян иряли эялян бцтцн тялябляр Азярбайжан Республикасынын мцлки 
ганунверижилийи иля мцяййянляшдирилмиш мцддятдя щялл едилир. 
     
24. ХЦСУСИ ШЯРТЛЯР 
 
 Сыьорта шящадятнамясиндя qaydalara вя бунларла ялагядар олан ялавя шяртляря (клозлара) зидд 
олмайан хцсуси шяртляр дя йазыла биляр. 
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