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АНЛАЙЫШЛАР
Яэяр контекстдя башга жцр нязярдя тутулмурса, bu Qaydalarda истифадя олунан термин вя ифадяляр
ашаьыдакы мяналары дашыйыр:
ЦМУМИ
Сыьортачы – sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müvafiq lisenziyaya malik olan, sığorta
müqaviləsində nəzərdə tutulan sığorta hadisəsi baş verdiyi halda qanunvericiliklə və ya müqavilə ilə
müəyyən olunmuş qaydada sığorta ödənişini vermək öhdəliyi daşıyan sığorta müqaviləsinin tərəfi olan
yerli hüquqi şəxs.
Сыьортаlı – sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində sığorta marağı olan
sığorta müqaviləsinin tərəfi.
Сыьорта олунан – sığorta müqaviləsi əsasında əmlak mənafeləri sığortalanan şəxs.
Файдалanaн şəxs –sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığorta ödənişini almaq hüququ olan şəxs.
Сыьортанын обйекти – sığortalının, yaxud sığorta olunanın qanunazidd olmayan hər hansı əmlak
mənafeyi.
Сыьорта щадисяси – bu qaydalara və sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya,

sığorta olunana və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta
müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində baş verən hadisə və ya yaranan hal.
Сыьортанын мцддяти – сыьорта рискляринин сыьорталанмыш щесаб олундуьу мцддят.
Сыьорта мябляьи - sığortalanmış risklər üzrə sığortaçının öhdəliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilə
ilə müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə olunan son həddi.
Сыьорта тарифи – сыьорта haqqынын сыьорта мябляьиндян фаизля дяряжяси.
Сыьорта щаггы – risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu
pul məbləği.
Azadolma məbləği – сыьортачынын сыьорта юдянишини юдямякдян мцяййян юлчцдя азад едилмяси.
Сыьорта юдяниши –sığorta hadisəsi baş verdikdə, qanunvericiliyə, həmçinin sığorta müqaviləsinə uyğun
olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyası.
Сыьортанын яразиси – сыьорта обйектинин сыьорталанмыш щесаб олундуьу мцяййян ярази (йер).
ХЦСУСИ
Там мящв олма – ямлакын бярпа олуна билмяйяжяк шякилдя фактики мящв олмасы.
Там конструктив мящв олма – ямлакын еля бир вязиййятя дцшмясидир ки, онун хилас едилмяси вя йа
бярпасы игтисади жящятдян сямяряли дейил, беля ки, бу ямялиййатларын апарылмасындан сонра онун
хилас едилмяси вя йа бярпасына чякилян хяржляр ямлакын юз дяйярини ащыр.
Бирэя зяряр – бцтцн дяниз ямялиййатында иштирак едян ямлакын, - мяс: эяминин, фрахтын, вя эями иля
дашынан йцкцн - тящлцкядян горунмасы цчцн, цмуми тящлцкясизлик мягсядиля билярякдян вя
аьлабатан шякилдя чякилян хяржлярля(мяс: эямини батмаг тящлцкясиндян гуртармаг цчцн йцкцн
мцяййян щиссясинин эямидян атылмасы) баьлы зяряр.
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ФЯСИЛ 1.

ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР

Maddə 1. Sığorta sinfi
Bu qaydalarla müəyyən olunmuş sığorta növü, su nəqliyyatı vasitələrinin, həmçinin su nəqliyyatı
vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta sinfinə aiddir.
Maddə 2. Сыьортачы
Бу Qaydalara ясасян Сыьортачы дедикдя «Атяшэащ» Сыьорта Ширкяти Açıq Səhmdar Cəmiyyəti баша
дцшцлцр.
Maddə 3. Сыьортаlı
3.1. Щяр щансы щцгуги шяхс вя фяалиййят габилийятли физики шяхс Сыьортаlı гисминдя чыхыш едя биляр.
3.2. Сыьортаlı фяалиййятиня онун ишчиляринин, вязифяли шяхсляринин, диэяр нцмайяндяляринин, Гануна,
мцгавиляйя, вязифя тялиматларына, етибарнамяйя вя йа мювжуд адятляря мцвафиг олараг Сыьортаlı
адындан чыхыш етмяк цчцн сялащиййятляндирилмиш шяхслярин щярякятляри аид едилир.
Maddə 4. Файдаlanan şəxs
4.1. Сыьорта мцгавиляси Сыьорта обйектинин горунмасында мараглы олан башга шяхсин (Файдаlanan
şəxsin) хейриня дя баьланыла биляр.
4.2. Сыьорта мцгавилясинин башга шяхсин (Файдаlanan şəxsin) хейриня баьланмасы Сыьортаlını
мцгавиля (шящадятнамя) цзря ющдяликляриндян азад етмир.
4.3. Бу Qaydalarla вя сыьорта мцгавиляси (шящадятнамяси) иля Сыьортаlıya аид олан бцтцн
мцддяалар сыьорта тяминатындан истифадя етмяк ниййятиндя олан Файдаlanan şəxsə дя ейни юлчцдя
аид едилир.
Maddə 5. Сыьорта predmeti
Bu qaydalar üzrə sığorta predmeti aşağıdakılardır:
5.1. эямиляр,
5.2. эями сащибляринин мясулиййяти.
Maddə 6. Эями
Яэяр сыьорта мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, эяминин тяркибиня корпус, винтсцкан групу, механизмляр, машынлар, аваданлыглар вя хцсуси мягсядлярля истифадя едилдикдя,
щямин мягсяд цчцн лазым олан ади жищазлар дахилдир.
Maddə 7. Tərəflərin hüquq və vəzifələri
7.1. Sığortalının vəzifələri :
7.1.1. Sığorta haqqını vaxtında ödəmək;
7.1.2. Sığorta müqaviləsi bağlanarkən özünə məlum olan, sığorta riskinin qiymətləndirilməsi
üçün əhəmiyyət kəsb edən hallar, həmçinin mövcud sığorta predmetinə münasibətdə bağlanmış
və bağlanan bütün sığorta müqavilələri barədə Sığortaçını məlumatlandırmaq;
7.2. Sığortaçının vəzifələri:
7.2.1. Sığortalı tərəfindən sığorta hadisəsinin baş verməsi riskini və sığorta predmetinə dəyə
bilən mümkün zərərlərin həcmini azaldan tədbirlər həyata keçirildikdə və ya sığorta
predmetinin həqiqi dəyəri artdığı halda, Sığortalının ərizəsi əsasında bu hallar nəzərə alınmaqla
Sığorta müqaviləsini yenidən bağlamaq;
7.2.2. sığorta hadisəsi baş verdikdə, sığorta predmetinə dəyən zərərin aradan qaldırılması və ya
azaldılması üçün Sığortalının çəkdiyi xərclərin əvəzini ödəmək;
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7.2.3. Sığortalı və onun əmlak vəziyyəti barədə məlumatı yaymamaq.
7.2.4. sığorta hadisəsinin baş verməsi barədə məlumat aldıqda:
7.2.4.1. sığorta hadisəsinin baş verdiyi yerə baxış keçirmək, sığorta aktı tərtib etmək və
Sığortalının təqdim etdiyi sənədlər əsasında zərərin həcmini müəyyən etmək;
7.2.4.2. sığorta ödənişi məbləğinin hesablanmasını həyata keçirmək;
7.2.4.3. Bu Qaydalarda müəyyən edilmiş müddətdə, sığorta aktı və zərərin həcminin
hesablanması əsasında sığorta ödənişini həyata keçirmək.
7.3. Sığortaçı aşağıdakı hüquqlara malikdir:
7.3.1. Hadisənin araşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən bütün araşdırmalarda iştirak etmək;
7.3.2. Sığortalını məhkəmədə təmsil etmək;
Maddə 8. Sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımi qaydada yerinə
yetirilməməsinə görə tərəflərin məsuliyyəti.
Sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımi qaydada yerinə
yetirilməməsinə görə tərəflər bir birləri qarşısında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 9. Mübahisələrin həlli qaydası

Sığortaçı ilə Sığortalı arasında Sığorta müqaviləsi üzrə yaranan bütün mübahisələr danışıqlar
yolu ilə, razılığa gəlinmədikdə isə, məhkəmə qaydasında həll olunur.
ФЯСИЛ 2.

СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫ

Maddə 10. Сыьорта riskləri
10.1. Сыьорта ашаьыдакылар нятижясиндя сыьорта обйектинин мящв олмасына вя йа зядялянмясиня
тяминат верир:
10.1.1. Тоггушма да дахил олмагла, дяниздя, чайларда, эюллярдя вя эямичилик цчцн йаралы олан
диэяр суларда мювжуд олан тябии тящлцкяляр;
10.1.2. Йаньын, партлайыш, илдырым вурмасы;
10.1.3. Эяминин, щейят цзвц вя йа сярнишин олмайан шяхсляр тяряфиндян зор тятбиг едилмякля
оьурланмасы;
10.1.4. Гяза тящлцкяси йарандыгда йцкцн эяминин бортундан атылмасы;
10.1.5. Йерцстц няглиййат васитяляри, тярсаня вя йа лиман аваданлыглары вя йа тясисатлары иля тямас
(тоггушма);
10.1.6. Йцкцн вя йа йанажаьын йцклянмяси вя йа бошалдылмасы.
10.2. Сыьорта щямчинин:
10.2.1. газанларын партламасы, валларын (вярдянялярин) хараб олмасы вя йа машын аваданлыгларынын
йахуд корпусун щяр щансы эизли гцсурлары;
10.2.2. капитанын, команда щейятинин, екипаъын вя йа лосманларын (дяниз бялядчиси) диггятсизлийи;
10.2.3. Сыьортаlı олмайан тямирчинин вя йа кирайячинин диггятсизлийи;
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10.2.4. капитанын вя йа команда щейятинин гясдян едилмиш щярякятляри;
10.2.5. учуш апаратлары, вертолйот йахуд щяр щансы бянзяр обйектляр вя йа онлардан дцшян
яшйаларла тямас (тоггушма);
нятижясиндя сыьорта обйектинин мящв олмасыны вя йа зядялянмясини дя ящатя едир, о шяртля
ки, сыьорта обйектинин мящв олмасы вя йа зядялянмяси Сыьортаlınıн, эями сащибинин,
менежерин, идарячинин йахуд сащил щейятиндян щяр щансы шяхсин лазыми (вязифясиндян иряли
эялян) диггяти (гайьыны) эюстярмямяси нятижясиндя ортайа чыхмыш олмасын.
Щятта эяминин мцлкиййятчиси олмаларындан асылы олмайараг, капитан, команда щейяти,
екипаъ вя йа лосман бу бяндин мягсядляри цчцн эями сащиби щесаб олунмурлар.
Maddə 11. Sığorta risklərindən истисналар və (və ya) sığorta təminatında məhdudiyyətlər.
Ашаьыдакылар нятижясиндя сыьорта обйектинин мящв олмасы вя йа зядялянмяси Сыьорта тяминатына
дахил едилмир:
11.1. Сыьортаlınıн, щямчинин онун нцмайяндясинин гясди вя йа кобуд ещтийатсызлыьы;
11.2. нцвя партлайышынын тясири, радиасийа вя йа радиоактив шцаланма;
11.3. мцщарибя, тяжавцз, щярби ямялиййатлар, харижи дювлятлярин дцшмянчилик щярякятляри, елан едилиб
едилмямясиндян асылы олмайараг тяжавцзкар щярби ямялиййатлар, вятяндаш мцщарибяси, щяр жцр
халг ихтишашлары, тятиллляр, гийам, тядрижян халг цсйанларына вя йа щярби гийамлара чеврилян халг
ихтишашлары, щярби гийам, ингилаб, щярби вя гясбкар щярякятляр;
11.4. террористлярин йахуд сийаси мотивлярля щярякят едян щяр щансы шяхсин щярякятляри;
11.5. щяр щансы щюкумят, дювлят вя йа йерли щакимиййят органларынын тапшырыьы иля ямлакын щябс
олунмасы, мцсадиря олунмасы, миллиляшдирилмяси, реквизисийасы, мящв едилмяси вя йа корланмасы;
11.6. эяминин тутулмасы, дяниз гулдурлуьу;
11.7. Сыьортаlınıн жинайят тюрятмяси;
11.8. яэяр эяминин дянизя йарарсызлыьы онун эизли гцсурларындан ортайа чыхмамышдырса, эяминин
дянизя йарарсыз вязиййятдя эюндярилмяси;;
11.9. эяминин вя йа онун яшйаларынын щяддян артыг кющня (гядим) олмасы, онларын вахт кечдикжя
вя йа ади истифадя нятижясиндя кющнялмяси;
11.10. Сыьортаlınıн вя йа онун нцмайяндясинин мялуматы олса да, Сыьотачынын мялуматы олмадан
йанма вя партлама тящлцкяси олан яшйа (мал) вя предметлярин эямийя йцклянмяси.
Maddə 12. Сыьортанын яразиси
Яэяр шящадятнамядя сыьортанын яразиси эюстярилмишдирся, йалныз щямин яразидя (эямичилик
районунда) баш верян сыьорта щадисяляри бу сыьорта тя’минатына дахил едилир. Мцгавилядя
(шящадятнамядя) башга щал нязярдя тутулмамышдырса, сыьорта Азярбайжан Республикасынын
яразисиндя гцввядядир.
ФЯСИЛ 3.

СЫЬОРТА МЯБЛЯЬИ ВЯ СЫЬОРТА HAQQI

Maddə 13. Сыьорта мябляьи və onun müəyyən edilməsi qaydası
13.1. Сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, Сыьорта мябляьи щяр бир
сыьорта щадисяси цчцн верилян сыьорта тяминаты юдянишинин максимум мигдарыны мцяййян едир.
13.2. Sığorta məbləği sığortalanacaq predmetin faktiki dəyəri və (və ya) həddi miqdarında müəyyən
edilir.
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Maddə 14. Сыьорта haqqı
14.1. Сыьорта haqqı сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян мцддятдя вя гайдада Сыьортаlı
тяряфиндян сыьорта цчцн юдянилян щагдыр.
14.2. Сыьорта haqqının мигдары сыьорта тарифляриня ясасян щесабланыр.

Maddə 15. Сыьорта haqqıнын юдянилмяси
15.1. Сыьорта haqqынын юдянилдийи эцн онун Сыьортачынын банк щесабына вя йа няьд юдямя
заманы кассасына дахил олдуьу эцн щесаб олунур.
15.2. Сыьорта haqqı (вя йа онун разылашдырылмыш илк щиссяси) сыьорта мцгавиляси (шящадятнамяси)
имзаландыьы эцндян 15 эцн ярзиндя Сыьортачыйа юдянилмялидир.
Яэяр сыьорта haqqı (вя йа онун биринжи щиссяси) мцяййян олунмуш вахт ярзиндя Сыьортачыйа
юдянилмязся, сыьорта мцгавиляси (шящадятнамяси) юз гцввясини итирир.
15.3. Яэяр сыьорта мцгавилясиндя (шящадятнамядя) онун сыьорта haqqы (вя йа онун биринжи щиссяси)
юдяниляня гядяр гцввяйя минмяси нязярдя тутулмушдурса, сыьорта haqqы (вя йа онун биринжи
щиссяси) мцгавиля (шящадятнамя) гцввяйя миндийи андан 5 эцн ярзиндя юдянилмялидир.
Maddə 16. Сыьорта щаггынын юдянилмясинин эежикдирилмяси
Мцяййян олунмуш мцддятдя нювбяти сыьорта щаггы юдянилмязся, юдянилян haqqa мцтянасиб олан
мцддят кечдикдян сонра сыьорта шящадятнамяси (мцгавиляси) юз гцввясини итирир.
Maddə 17. Сыьорта haqqынын гайтарылмасы
17.1. Sığorta müqaviləsinə (qrup halında sığorta zamanı həm də müqaviləyə hər hansı bir sığorta
predmetinə münasibətdə) sığortalının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, sığorta
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla, sığortaçı həmin müqavilə üzrə işlərin
aparılması xərclərini çıxmaqla müqavilənin (qrup halında sığorta zamanı həm də müqavilənin hər
hansı bir sığorta predmetinə münasibətdə) qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarını ona qaytarır;
əgər bu tələb sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə vəzifələrini yerinə yetirməməsi ilə bağlıdırsa,
sığortaçı sığorta haqlarını (qrup halında sığorta zamanı həm də müqavilənin hər hansı bir sığorta
predmeti üzrə ödənilmiş sığorta haqlarını) bütünlüklə sığortalıya qaytarır;
17.2. Sığorta müqaviləsinə (qrup halında sığorta zamanı, həm də müqaviləyə hər hansı bir sığorta
predmetinə münasibətdə) sığortaçının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam verildikdə o, sığorta haqlarını
(qrup halında sığorta zamanı həm də müqavilənin hər hansı bir sığorta predmeti üzrə ödənilmiş sığorta
haqlarını) bütünlüklə sığortalıya qaytarır; əgər bu tələb sığortalının sığorta müqaviləsi üzrə vəzifələrini
yerinə yetirməməsi ilə bağlıdırsa, sığortaçı həmin müqavilə üzrə işlərin aparılması xərcləri çıxılmaqla,
müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarını (qrup halında sığorta zamanı həm də
müqavilənin hər hansı bir sığorta predmeti üzrə ödənilmiş sığorta haqlarını) qaytarır;
17.3. Sığorta müqaviləsinə (qrup halında sığorta zamanı həm də müqaviləyə hər hansı bir sığorta
predmetinə münasibətdə) vaxtından əvvəl xitam verildiyi halda, əgər xitam verilmə anınadək sığortaçı
tərəfindən sığortalıya ödənilmiş sığorta haqqına (qrup halında sığorta zamanı həm də müqavilənin hər
hansı bir sığorta predmeti üzrə ödənilmiş sığorta haqlarına) bərabər və ya ondan çox miqdarda sığorta
ödənişi verilmişdirsə, sığorta haqqı (qrup halında sığorta zamanı həm də müqavilənin hər hansı bir
sığorta predmeti üzrə ödənilmiş sığorta haqları) sığortalıya qaytarılmır;
17.4. Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi halda, əgər xitam verilmə anınadək
sığortaçı tərəfindən sığortalıya ödənilmiş sığorta haqqından (qrup halında sığorta zamanı həm də
müqavilənin hər hansı bir sığorta predmeti üzrə ödənilmiş sığorta haqlarından) az miqdarda sığorta
ödənişi verilmişdirsə, həmin sığorta haqqı məbləği ilə sığorta ödənişi məbləği arasındakı fərq
miqdarında sığorta haqqının sığortalıya qaytarılması müvafiq olaraq bu Qaydaların 17.1-ci və 17.2-ci
maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.
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ФЯСИЛ 4.

СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИ

Maddə 18. Сыьорта мцгавилясинин баьланмасы, həmçinin ona əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və
xitam verilməsi qaydası
18.1. Сыьортаlı вя Сыьортачы сыьорта мцгавилясинин баьланмасына дялалят едян сыьорта
шящадятнамясини имзалайырлар.
18.2. Яэяр шящадятнамядя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, Сыьорта мугавиляси там сыьорта
haqqı вя йа онун илк щиссяси юдянилян андан гцввяйя минир.
18.3. Сыьорта haqqыны вя йа онун илк щиссясини алдыгдан сонра Сыьортачы 3 эцн ярзиндя, сыьорта
мцгавилясинин гцввяйя минмясини вя сыьортанын мцддятини эюстярян сыьорта шящадятнамясини
Сыьортаlıya верир.
18.4.

Sığorta müqaviləsinə tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə əlavə və dəyişiklik edilə bilər.

18.5. Сыьорта мцгавилясиня ашаьыдакы щалларда хитам верилир:
18.5.1. Мцгавилянин гцввядя олма мцддятинин баша чатмасы;
18.5.2. Сыьортачы тяряфиндян мцгавиля цзря ющдяликлярин там щяжмдя йериня йетирилмяси (сыьорта
мябляьи щяжминдя зярярин юдянилмяси);
18.5.3. Сыьортачынын Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя мцяййян едилмиш гайдада
ляьв олунмасы;
18.5.4. Мящкямянин гярары иля сыьорта мцгавилясинин етибарсыз щесаб едилмяси;
18.5.5. Тяряфлярин разылыьы иля;
18.5.6. Гцввядя олан ганунверижиликля, щазырки Гайдаларда вя сыьорта мцгавиляси иля нязярдя
тутулмуш диэяр щалларда.
Maddə 19. Сыьорта мцгавиляси баьланан заман Сыьортаlı тяряфиндян билдирилмяли олан фактлар
19.1. Сыьорта мцгавиляси баьланаркян Сыьортаlı рискин баш вермя ещтималынын мцяййян едилмяси вя
сыьорта щадисяси заманы мцмкцн иткилярин щяжминин щесабланмасы цчцн мцщцм ящямиййят
дашыйан вя хябярдар олдуьу бцтцн щаллары Сыьортачыйа билдирмяйя боржлудур.
19.2. Щяр бир щалда мцщцм щаллар дедикдя, Сыьортачы иля стандард тяклифнамядя разылашдырылан
минимум факт вя шяртляр (лакин бунларла мящдудлашмайан) баша дцшцлмялидир.
Maddə 20. Сыьорта müqaviləsinin (шящадятнамясинин) Qaydalar цзяриндя цстцнлцйц
Сыьорта мцгавиляси (шящадятнамяси) имзаланаркян Сыьортаlı вя Сыьортачы бу Qaydaların мцяййян
мцддяаларынын дяйишдирилмяси вя йа истисна едилмяси, щямчинин она мцяййян ялавяляр едилмяси
барядя разылыьа эяля билярляр.
Maddə 21. Сыьорта мцгавилясинин (шящадятнамясинин) мцддяти
21.1. Сыьорта мцгавиляси мцяййян мцддят цчцн баьланылыр.
21.2. Сыьорта йалныз мцгавилянин (шящадятнамянин) гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя баш верян
сыьорта щадисяляриня тяминат верир.
Maddə 22. Сыьорта рискинин артмасы
22.1. Сыьорта шящадятнамясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя Сыьортаlı сыьорта мцгавиляси
баьланан заман Сыьортачыйа билдирдийи щалларда баш верян, щямчинин сыьорта рисгиня ящямиййятли
дяряжядя тясир едя биляжяк вя она мялум олан диэяр бцтцн дяйишикликляр щаггында Сыьортачыйа
тяхиря салынмадан мялумат вермялидир.
22.2. Рискин артмасына тясир едян щаллар барясиндя мялуматы алдыгдан сонра Сыьортачы сыьорта
шящадятнамясинин шяртляринин дяйишдирилмясини вя йа артан рискя мцтянасиб олараг ялавя сыьорта
haqqынын юдянилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир.
22.3. Яэяр Сыьортаlı сыьорта шящадятнамясиня едилян дяйишикликлярля разылашмазса, вя йахуд ялавя
сыьорта щаггы юдямякдян имтина едярся, сыьорта шящадятнамяси рискдяки бу дяйишиклийин баш
вердийи андан етибарсыз сайылыр.
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Maddə 23. Сыьорта мцгавилясинин (шящадятнамясинин) вахтындан яввял ляьв едилмяси
23.1. Сыьортаlı яввялжядян Сыьортачыйа йазылы мялумат вермякля, истянилян вахт сыьорта
мцгавилясиндян имтина етмяйя щаглыдыр.
23.2. Сыьортачы яввялжядян Сыьортаlıya йазылы мялумат вермякля, сыьорта мцгавилясини
(шящадятнамяни) вахтындан яввял ляьв едя биляр.
ФЯСИЛ 5.

СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИКДЯ ЕДИЛЯЖЯК ЩЯРЯКЯТЛЯР

Maddə 24. Сыьорта щадисяси baş verdikdə Sığortalının vəzifələri
24.1. Sığorta hadisəsinin baş verməsi barədə sığortalı və ya sığoreta olunan səxs, 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
məlumatlandırmalı olan səlahiyyətli dövlət orqanına hər hansı vasitə ilə məlumat verməlidir.
24.2. Сыьортаlı баш верян щадися барясиндя сялащиййятли дювлят органларына мялумат вермяйя вя
ганунверижиликля она аид едилмиш бцтцн ющдяликляри йериня йетирмяйя боржлудур.
24.3. Сыьорта щадисяси заманы Сыьортаlı мцмкцн зярярин гаршысыны алмаг вя мигдарынын азалтмаг
цчцн бцтцн аьлабатан вя мцмкцн тядбирляри эюрмялидир.
24.4. Беля тядбирляр щяйата кечириляркян Сыьортаlı Сыьортачыдан алдыьы бцтцн тялиматлары йериня
йетирмялидир.
Maddə 25. Сыьортачы тяряфиндян нязарят
25.1. Сыьортачы сыьорта щадисяси вя онун нятижяляри иля ялагядар Сыьортаlının бцтцн щярякятляри
цзяриндя нязарят етмяк вя сыьорта юдянишинин щяйата кечирилмясиня тясир едя билян бцтцн мясяляляр
щаггында гярар гябул етмяк имканына малик олмалыдыр.
25.2. Сыьортаlı сыьорта щадисяси нятижясиндя зяряр чякмиш сыьорта predmetini Сыьортачы бахыш
кечиряня гядяр сыьорта щадисясиндян сонра дцшдцйц вязиййятдя сахламаьа боржлудур.
25.3. Тямирин йери тямир башланана гядяр Сыьортачы иля разылашдырылмалыдыр.
25.4. Сыьортаlı сыьорта щадисясиня аид бцтцн сянядляри вя мялуматы сыьортачыйа тягдим етмяк,
щямчинин щадисянин диэяр иштиракчыларынын вя сыьорта щадисяси иля баьлы мясяляляря бахан сялащиййятли
дювлят органларынын бцтцн щярякятляри барядя тяхиря салынмадан мялумат вермяк ющдялийи дашыйыр.
25.5. Сыьортаlı сыьортачынын илкин разылыьы олмадан онун мясулиййятинин танынмасына йюнялмиш щяр
щансы бир щярякят етмяйя, сазиш имзаламаьа вя йа вяд вермяйя щаглы дейилдир.
25.6. Сыьорта щадисяси иля баьлы бцтцн рясми вя гейри-рясми тящгигатларда сыьортачы юз щесабына
Сыьортаlınıн марагларыны тямсил вя мцдафия етмяйя щаглыдыр.
Maddə 26. Сыьорта щадисясинин сцбут олунмасы
26.1. Сыьорта щадисяси фактынын мювжудлуьуну вя онун сябяб олдуьу зярярин юлчцсцнц сцбут
етмяк Сыьортаlınıн вязифясидир.
26.2. Сыьорта щадисяси фактынын вя шяраитинин, ейни заманда зярярин мигдарынын сцбут едилмяси
цчцн Сыьортаlı малик олдуьу вя щямчинин ганунверижилийя вя ади тяжрцбяйя мцвафиг олараг ялдя
етмяли олдуьу бцтцн сянядляри Сыьортачыйа тягдим етмяйя боржлудур.
ФЯСИЛ 6.

ЮДЯНИЛЯН ЗЯРЯРЛЯР

Maddə 27. Явязи юдяниляжяк зярярляр
Сыьортачы сыьорта щадисяляри нятижясиндя ортайа чыхан ашаьыдакы зярярляри юдяйир:
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27.1. Сыьорта обйектиня дяйян бирбаша зярярляри:
27.1.1. Эямийя дяйян реал зяряри;
27.1.2.Сябяб олдуьу зийанын явязинин юдянилмяси цчцн Сыьортаlınıн цзяриня гойулан мябляьи;
27.1.3. Бирэя зяряр цзря юдямяляри;
27.1.4. Сыьортачы тяряфиндян юдяниляжяк зярярлярин щяжминин азалдылмасы вя йа гаршысынын алынмасы
мягсядиля чякилян зярури вя мягсядйюнлц хяржляри;
27.1.5. Сыьорта щадисясинин сябябини вя шяраитини арашдырмаг, щямчинин Сыьортачы тяряфиндян
юдянилмяли олан зярярин мигдарыны мцяййян етмяк мягсядиля чякилян зярури хяржляри.
Maddə 28. Эямийя дяйян зяряр
28.1. Эямийя дяйян зяряр ашаьыдакы кими мцяййян едилир:
28.1.1. мящв олдугда (там вя йа конструктив):
сыьорта щадисяси баш верян андакы базар гиймяти щяжминдя;
28.1.2. тямир олундугда:
28.1.2.1. яэяр эями там тямир едилярся – тямир хяржляри щяжминдя;
28.1.2.2. яэяр эями гисмян тямир едилярся – тямир хяржляри, щямчинин эяминин там тямир
хяржляриндян артыг олмамагла, онун тямир олунмайан зядяляринин сябяб олдуьу базар
гиймятиндяки ужузлашма щяжминдя;
28.1.2.3. яэяр сыьорта мцддяти ярзиндя эями тямир едилмяз вя хараб вязиййятдя сатылмазса эяминин там тямир хяржляриндян артыг олмамагла, онун тямир олунмайан зядяляринин сябяб
олдуьу базар гиймятиндяки ужузлашма щяжминдя.
28.2. Сыьорта мцддяти ярзиндя эяминин щяр щансы тямир олунмамыш зядядян иряли эялян там мящв
олмасы (сыьорта щадисяси вя йа диэяр сябяб нятижясиндя) щалында щямин зядяйя эюря сыьорта юдяниши
верилмир.
28.3. Айры-айры щиссялярин дяйишдирилмяси зяруряти йарандыгда, зяряр кющнялмя дяйяри чыхылмагла,
дяйишдирилян ейни щиссялярин базар дяйяри щяжминдя мцяййян едилир.
28.4. Сыьортачынын сечиминя эюря ямлакын тямир хяржляри йа ихтисаслашмыш експерт тяшкилаты
тяряфиндян щазырланмыш, тяляб олунан тямирин (бярпанын) гиймятинин илкин сметасы (щесабланмасы,
гиймятляндирилмяси) ясасында, йа да реал тямир фактына ясасян мцяййян олунур.
28.5. Сыьортачы сыьорталанмыш ямлака дяйян зярярин явязини йухарыда эюстярилян гайдада, щяр бир
сыьорта щадисяси цчцн сыьорта мябляьини кечмяйян щяддлярдя юдяйир.
Maddə 29. Тоггушмайа эюря мясулиййят
29.1. Тоггушма нятижясиндя зяряр вурулмасына эюря мясулиййят сыьорталандыгда, Сыьортаlınıн
ашаьыдакыларла ялагядар юдямяли олдуьу пул мябляьляри тямината дахил дейилдир:
29.1.1. гырынтыларын, эяминин галыгларынын, йцклярин вя йа щяр щансы диэяр предметлярин чыхарылмасы
вя йа кянарлашдырылмасы (тямизлянмяи);
29.1.2. диэяр эямиляр вя йа диэяр эямидяки ямлак истисна олмагла, щяр щансы дашынар вя дашынмаз
ямлакын зядялянмяси;
29.1.3. сыьорталанмыш эямидяки йцкцн вя диэяр ямлакын зядялянмяси;
29.1.4. щяйата вя саьламлыьы зяряр вурулмасы;
29.1.5. щяр щансы дашынар вя йа дашынмаз (диэяр эямиляр вя йа диэяр эямидяки ямлак истисна
олмагла) ямлакын чиркляндирилмяси вя йа шцаландырылмасы (йахцд тящлцкяси) йахуд ятраф мцщитяя
зяряр вурулмасы (вя йа тящлцкяси).
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29.2. Яэяр сыьорталанмыш эями щяр щансы диэяр эями иля тоггушдугда, щяр ики эями мясулиййят
дашыйыр вя щяр ики эяминин мясулиййяти ганунла мящдудлашдырылмырса, зярярлярин явязинин
юдянилмяси «гарышыг мясулиййят» принсипи ясясында щесабланыр, башга сюзля, диэяр эямийя вурулан
зярярин явязи Сыьортачы тяряфиндян сыьорталанмыш эяминин тягсир дяряжясиндян чыхыш едяряк,
гаршылыглы тяляблярин щесабланмасы нятижясиндя щансы мябляьдя вя кимин хейриня юдянилмясиндян
асылы олмайараг юдянилир.
Галан щалларда сыьорта юдяниши Сыьортаlı тяряфиндян юдянилмяли олан фактики мябляь нязяря
алынараг, «йеэаня мясулиййят» принсипи ясасында щяйата кечирилир.
Maddə 30. Бирэя зяряр цзря юдямяляр
Сыьорта рискинин фяалиййяти нятижясиндя ортайа чыхан бирэя зяряр цзря юдямяляр Сыьортачы тяряфиндян,
онларын диэяр юдянилмиш зярярлярля бирэя сыьорта мябляьини аша билмясиндян асылы олмайараг
юдянилир.
Maddə 31. Зярярин азалдылмасы мягсядиля чякилян хяржляр
31.1. Сыьортачы тяряфиндян явязи юдянилмяли олан зярярляри азалтмаг мягсядиля Сыьортаlınıн чякдийи
хяржляр, щямин хяржлярин диэяр зярярлярля бирликдя сыьорта мябляьини аша билмясиндян асылы
олмайараг, сыьортачы тяряфиндян юдянилир, бу шяртля ки, беля хяржляр зярурят вя йа сыьортачынын
эюстяришлярини йериня йетирмяк мягсядиля ортайа чыхмыш олсун.
31.2. Сыьортачы зярярлярин гаршысыны алмаг вя йа азалтмаг мягсядиля Сыьортаlınıн билярякдян
аьлабатан вя мцмкцн (сямяряли) тядбирляри эюрмямяси нятижясиндя ортайа чыхан зярярляри юдямяк
ющдялийиндян азад едилир.
Maddə 32. Сыьорта щадисясинин арашдырылмасы мягсядиля чякилян хяржляр
Сыьорта щадисясинин сябябляринин вя шяраитинин айдынлашдырылмасы, зярярлярин щяжминин мцяййян
едилмяси цчцн чякилян зярури хяржляр, бу хяржлярин диэяр хяржлярля бирликдя сыьорта мябляьини аша
билмясиндян асылы олмайараг сыьортачы тяряфиндян юдянилир.
Maddə 33. Qismən сыьорта
Яэяр эяминин сыьорта мябляьи онун сыьорта дяйяриндян (сыьорта мцгавиляси баьландыьы эцн онун
йерляшдийи йердяки базар дяйяри) аз мцяййян олунмушдурса, Сыьортачы вурулмуш зярярин, сыьорта
мябляьинин сыьорта дяйяриня олан нисбятиня мцтянасиб щиссясини юдяйир.
Фясил 7.

СЫЬОРТА ЮДЯНИШИ

Maddə 34. Сыьорта юдянишинин щесабланмасы гайдасы
Сыьорталанмыш мараглара вурулан зярярин щяжми мцяййян олундугдан сонра, сыьорта юдянишинин
щесабланмасы ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир:
34.1. Qismən сыьорта заманы – зярярин сыьорта мябляьинин сыьорта дяйяриня олан нисбятиня
мцтянасиб щиссяси мцяййян едилир;
34.2. Сыьорта шящадятнамясиндя azadolma məbləği нязярдя тутулдугда - зярярин щяжми azadolma
məbləğinin мигдары чыхылмагла мцяййян едилир;
34.3. Сыьорта мцгавилясиндя (шящадятнамядя) мясулиййятин щяддляри нязярдя тутулмушдурса, щяр
бир сыьорта щадисясиня эюря сыьорта юдянишинин максимум мигдары эюстярилмиш щядди аша билмяз;
34.4. щяр бир сыьорта щадисясиня эюря сыьорта юдянишинин цмуми мигдары сыьорта мябляьини аша
билмяз.
Maddə 35. Sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi qaydası və şərtləri
35.1. Sığorta ödənişi qanunvericiliklə zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş həcmdə
hesablanır.
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35.2. Sığorta hadisəsinin baş verməsi, Sığortalının sığorta ödənişi almaq hüququnun olması, sığorta
hadisəsi ilə dəyən zərər, həmçinin zərərin həcmi arasında səbəb əlaqəsinin mövcudluğu barədə
mübahisə yaranmadıqda, irəli sürülmüş tələb təmin edilir və sığorta ödənişi məhkəmədənkənar
qaydada həyata keçirilir.
35.3. Bu halda zərərin həcmini və sığorta ödənişi məbləğini, zərərin vurulması faktı və nəticələri
haqqında səlahiyyətli orqanın sənədləri əsasında, həmçinin çəkilən xərcləri təsdiq edən arayışlar,
hesablar və digər sənədlər nəzərə alınmaqla Sığortaçı müəyyən edir. Sığorta ödənişi məbləğinin
müəyyən olunması üçün zəruri hallarda Sığortalı da dəvət oluna bilər.
Sığortaçı bu Qaydalarda göstərilmiş sığorta hadisəsi nəticəsində dəyən faktiki zərərin müəyyən
edilməsi üçün müstəqil ekspertləri cəlb etmək hüququna malikdir.
35.4. Bu Qaydaların 34.2-ci bəndində sadalanan hallar barədə mübahisə yaranarsa, sığorta ödənişi
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında həyata keçirilir.
Maddə 36. Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
Sığortalı sığorta hadisəsi ilə bağlı malik olduğu bütün sənədləri, o cümlədən aşağıdakı sənədləri sığorta
ödənişinin verilməsi üçün Sığortaçıya təqdim etməlidir:
36.1. Sığorta hadisəsi haqqında yazılı ərizə (bildiriş);
36.2. Sığorta müqaviləsi (sığorta şəhadətnaməsi);
36.3. Sığorta hadisəsinin baş verməsini faktını təsdiq edən sənədlər (baş vermiş hadisənin
səbəblərini və mümkün nəticələrini əhatə edən ekspert rəyi; baş vermiş hadisə ilə bağlı
Sığortalıya qarşı irəli sürülmüş iddialar; hadisə nəticəsində əmlaka vurulmuş zərəri təsdiq edən
müvafiq sənədlər və s.)
36.4. Sığortaçının mülahizəsinə əsasən, sığorta ödənişinin verilməsi haqqında qərarı qəbul
etmək üçün tələb olunan digər sənədlər.

Maddə 37. Юдянилмямиш сыьорта haqqlarının нязяря алынмасы
Яэяр сыьорта юдянишинин верилмяси анына гядяр сыьорта haqqınы там юдянилмямишдирся, Сыьортачы
юдяниш заманы сыьорта щаггларынын галан щиссясини тутмаьа щаглыдыр.
Maddə 38. Галыглара олан щцгугун кечмяси
38.1. Сыьортачы сыьорталанмыш ямлакын мящв олмасынын явязини юдядикдя вя йа онун айры-айры
щиссялярини башгасы иля явяз етдикдя Сыьортаlınıн щямин ямлака вя дяйишилмиш щиссяляря олан
щцгуглары Сыьортачыйа кечир. Бцтцн галыглар Сыьортачыйа верилмялидир.
Сыьортаlı щямин щцгугларын Сыьортачыйа кечмяси цчцн бцтцн зярури тядбирляри эюрмяйя
боржлудур.
38.2. Итмиш ямлакын сонрадан тапылмасы щалында Сыьортачы юз ряйиня ясасян ямлакы юзцндя
сахламаг вя йахуд Сыьортаlıya гайтармаг щцгугуна маликдир. Икинжи щалда ямлака эюря алынмыш
сыьорта юдяниши Сыьортачыйа эери гайтарылмалыдыр. Яэяр ямлак корланмыш вязиййятдя ялдя олунарса,
Сыьортачы Сыьортаlıya щямин зярярлярин явязини юдяйир.
Maddə 39. Сыьорта юдяниши вермякдян имтина əsasları
Ашаьыдакы щалларда Сыьортачы Сыьортаlıya сыьорта юдянишини вермякдян имтина етмяйя щаглыдыр:
39.1. Сыьорталынын она мялум олан информасийалары вермямяси вя йа рисгин дяряжясини вя йахуд
сыьорта щадисяси иля баьлы шяраити мцяййян етмяк цчцн мцщцм ящямиййят дашыйан щаллар барядя
гясдян йанлыш мялуматлар вермяси;
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39.2. мцщцм Шяртлярин йериня йетирилмямяси иля сыьорта щадисяси арасында ялагянин олуболмамасындан асылы олмайараг Сыьорталынын сыьорта мцгавилясинин Мцщцм Шяртляриня ямял
етмямяси;
39.3. йериня йетирилмядийи тягдирдя сыьорта щадисясинин баш вермясиня вя йа иткилярин щяжминин
артмасына эятириб чыхармыш вя йа кюмяк етмиш, йахуд да сыьорта щадисясинин шяраитинин дцзэцн
айдынлашдырылмасы имканларыны позмушдурса, Сыьортаlınıн сыьорта мцгавилясиня (шящадятнамясиня),
бу Qaydalara вя йа ганунверижилийя ясасян она щяваля едилян ющдялик вя qaydaları йериня
йетирмямяси;
39.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
Maddə 40. Sığorta ödənişinin verilməsi, yaxud sığorta ödənişini verməkdən imtina olunması
haqqında qərarın qəbul edilmə müddəti
40.1. Sığortaçı sığorta ödənişinin verilməsi, yaxud sığorta ödənişini verməkdən imtina olunması
haqqında qərarı bu Qaydaların 36-ci maddəsində göstərilən sənədlərin təqdim edildiyi gündən sonra
15 iş günü ərzində qəbul edir.
40.2. Sığorta ödənişi sığorta aktına əsasən, bu akt imzalandığı tarixdən sonra 15 iş günü müddətində
həyata keçirilir. Sığorta aktı zərərin səbəblərinin və həcminin bütün maraqlı tərəflərlə birlikdə tam
şəkildə müəyyən edilməsi və razılaşdırılmasından, yaxud məhkəmə qərarının qanuni qüvvəyə
minməsindən sonra tərtib olunur.

ФЯСИЛ 8.

СУБРОГАСИЙА

Maddə 41. Жавабдещ шяхся гаршы тяляб щцгугунун кечмяси
41.1. Сыьорта щадисяси нятижясиндя явязи юдянилмиш зярярляря эюря жавабдещ олан шяхсдян
Сыьортаlınıн тяляб етмяк щцгугу юдянилмиш мябляь щцдудунда, subroqasiya гайдасында сыьорта
юдянишини верян Сыьортачыйа кечир.
41.2. Сыьортаlı Сыьортачыйа кечян тяляб щцгугунун щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан бцтцн
сянядляри вя сцбутлары она тягдим етмяли вя бцтцн мялуматлар барядя ону хябярдар етмялидир.
Maddə 42. Сыьортаlınıн жавабдещ шяхся гаршы тяляб щцгугундан имтина етмяси
Яэяр Сыьортаlı Сыьортачы тяряфиндян явязи юдянилмиш зярярляря эюря жавабдещ олан шяхсдян юзцнцн
тяляб щцгугундан имтина едярся вя йа онун юз тягсири ужбатындан бу щцгугун щяйата кечирилмяси
мцмкцн олмазса, Сыьортачы бцтцнлцкдя вя йа мцвафиг гисмдя сыьорта юдяниши вермякдян азад
олунур вя лазымсыз йеря верилмиш сыьорта юдянишинин гайтарылмасыны тяляб етмяйя щаглыдыр.
Maddə 43. Цчцнжц шяхсляр тяряфиндян зярярин юдянилмяси
Яэяр Сыьортаlı вурулмуш зярярляря эюря цчцнжц шяхсдян (шяхслярдян) зярярин явязини алмышдырса,
Сыьортачы йалныз верилмяли олан сыьорта юдяниши мябляьи иля сыьортаlınıн цчцнжц шяхсдян (шяхслярдян)
алдыьы мябляь арасындакы фярги юдяйир.
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