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Bundan sonra mətndə «Qaydalar» adlanacaq «Səfər sIğortasI QaydalarI» Azərbaycan RespublIkasInIn
qanunlarI və dIgər normatIv hüquqI aktlarI əsas götürülməklə IşlənIb hazIrlanmIşdIr və səfər sIğortasI
müqavIlələrInIn hər bIrInIn ayrIlmaz tərkIb hIssəsI hesab edIlIr.
Maddə 1. SIğorta sInfI
Bu Qaydalarla müəyyən olunan sIğorta növü fərdI qəza və xəstəlIk, həmçInIn əmlakIn yanğIndan və
dIgər rIsklərdən sIğorta sInIflərInə aIddIr.
BÖLMƏ I
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏRHƏDLƏRİNDƏN KƏNARA ÇIXAN VƏTƏNDAŞLARIN
BƏDBƏXT HADİSƏLƏR VƏ QƏFİL XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI TİBBİ XƏRCLƏRİNİN SIĞORTASI
Maddə 2. SIğorta predmetI
Bu Bölməyə əsasən sIğorta predmetI SIğorta olunanlarIn həyatI və sağlamlIğIdIr.
Maddə 3. SIğortanIn subyektlərI
3.1 SIğortaçI SIğortalI Ilə Azərbaycan RespublIkasI sərhədlərIndən kənara çIxan vətəndaşlarIn bədbəxt
hadIsələr və qəfIl xəstəlIklər zamanI tIbbI xərclərInIn sIğortasI barədə müqavIlə bağlayIr.
3.2. SIğorta müqavIləsInə əsasən SIğortalIlar hüquqI şəxslər və ya fəalIyyət qabIlIyyətlI fIzIkI şəxslər ola
bIlərlər.
3.3. SIğortalI üçüncü şəxslərIn (SIğorta olunanlarIn) xeyrInə sIğorta müqavIləsI bağlaya bIlər.
MüqavIlə SIğortalI tərəfIndən özünün xeyrInə bağlanarsa SIğorta olunanIn bütün hüquq
və öhdəlIklərI SIğortalIya şamIl edIlIr.
3.4. Bu Qaydalara əsasən SIğorta olunan yalnIz fIzIkI şəxs ola bIlər.
Maddə 4. SIğortanIn obyektI
SIğorta obyektI vətəndaşIn xarIcI dövlət ərazIsIndə olduğu müddətdə müqavIlədə göstərIlmIş tIbbI
yardIm almaq, repatrIasIyanIn həyata keçIrIlməsI və nəqlIyyat da daxIl olmaqla dIgər xIdmətlərə olan
ehtIyacla bağlI əmlak mənafeyIdIr.
Maddə 5. SIğorta rIsklərI
Bu Bölməyə əsasən SIğortalInIn müvafIq haqqI ödəməsI şərtI Ilə SIğortaçI aşağIdakI rIsklərə qarşI
sIğorta təmInatI verIr, bIr şərtlə kI, belə hallar SIğorta olunanIn sIğorta müddətIndə sIğorta
müqavIləsIndə göstərIlmIş ölkə(lər) ərazIsIndə olduğu zaman baş vermIş olsun:
5.1. SIğorta olunanIn məruz qaldIğI qəfIl xəstəlIk, yənI sIğorta müqavIləsInIn qüvvədə olduğu
müddətdə gözlənIlmədən yaranan və təxIrəsalInmaz tIbbI müdaxIlənI tələb edən hal;
5.2. SIğorta olunanIn məruz qaldIğI bədbəxt hadIsə, yənI gözlənIlmədən baş vermIş, SIğorta olunanIn
sağlamlIğIna zərər dəyməsI, bədən xəsarətI almasI və ya ölümünə səbəb olan hal;
5.3. SIğorta olunanIn təsadüfI ölümü.
Maddə 6. SIğorta rIsklərIndən IstIsnalar və (və ya) sIğorta təmInatInda məhdudIyyətlər
6.1. AşağIda göstərIlmIş hallar nətIcəsIndə baş vermIş sIğorta hadIsəsI sIğorta təmInatIna daxIl edIlmIr:
6.1.1. SIğorta olunanIn spIrtlI IçkIlərIn, narkotIk və ya zəhərlI madələrIn təsIrI altInda olmasI;
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6.1.2. SIğorta olunanIn özünə qəsd etməsI və ya buna cəhd göstərməsI;
6.1.3. Nüvə partlayIşI, radIoaktIv və ya dIgər şüalanmalarIn təsIrI; təbII fəlakətlər və onlarIn
nətIcələrI, epIdemIyalar, karantInlər, meteorolojI şəraIt;
6.1.4. SIğorta olunanIn və (və ya) maraqlI üçüncü şəxslərIn sIğorta hadIsəsInIn baş verməsInə
yönəldIlmIş qəsdən edIlmIş hərəkətlərI;
6.1.5. SIğortalI və ya SIğorta olunan tərəfIndən törədIlmIş sIğorta hadIsəsI Ilə bIrbaşa səbəb-nətIcə
əlaqəsIndə olan hüquqazIdd hərəkətlər;
6.1.6. Peşəkar pIlot tərəfIndən Idarə olunan mülkI avIasIya təyyarəsIndə sərnIşIn qIsmIndə
uçuşlar IstIsna olmaqla, SIğorta olunanIn özü tərəfIndən Idarə edIlən uçuş aparatInda uçuş;
6.1.7. SIğorta olunanIn mühərrIksIz uçuş aparatlarInda, mühərrIklI planerlərdə, super yüngül
uçuş aparatlarInda uçuşu və həmçInIn paraşütlə tullanmasI;
6.1.8. hərbI əməlIyyatlar və onlarIn nətIcələrI, xalq IğtIşaşlarI, tətIl, üsyan, qIyam, kütləvI
həyəcanlar, terror aktlarI və onlarIn nətIcələrI;
6.1.9. SIğorta olunanIn hər cür sIlahlI qüvvələrdə və qruplaşmalarda qulluq etməsI;
6.1.10. SIğorta olunanIn hər hansI Idman növü Ilə məşğul olmasI;
6.1.11. SIğorta olunanIn təhlükəlI fəalIyyət növlərI Ilə (o cümlədən peşəkar avtomobIl nəqlIyyatI
sürücüsü, dağ mədənçIsI, InşaatçI, elektrIk quraşdIrIcIsI qIsmIndə) məşğul olmasI;
6.1.12. SIğorta olunanIn müalIcə almaq məqsədIlə həyata keçIrIlən səfərI;
6.2. TərəflərIn SIğorta müqavIləsIndə əks etdIrIlmIş əlavə razIlIğIna əsasən 6.1.6-6.1.11 bəndlərdə
göstərIlən hadIsələr SIğortaçI tərəfIndən müəyyən edIlmIş artIrIcI əmsallar tətbIq olunmaqla sIğorta rIskI
kImI tanIna bIlər. Bununla bərabər SIğortaçI səfərIn məqsədI olan müalIcə xərclərInI və həmçInIn bu
müalIcə Ilə əlaqədar SIğorta olunanIn səhhətInIn pIsləşməsI və ölümü Ilə bağlI xərclərI ödəmIr.
Maddə 7. TərəflərIn hüquq və vəzIfələrI
7.1. SIğortalInIn hüquq və vəzIfələrI aşağIdakIlardIr:
7.1.1. SIğorta haqqInI vaxtInda ödəmək;
7.1.2. SIğorta predmetInə daIr qüvvədə olan sIğorta müqavIlələrI barədə SIğortaçIya məlumat vermək;
7.1.3. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə, bu barədə sIğorta müqavIləsIndə müəyyən edIlmIş müddətdə
sIğortaçInI xəbərdar etmək;
7.1.4. ZIyanIn qarşIsInIn alInmasI və azaldIlmasI üçün tədbIrlər görmək;
7.1.5. SIğorta müqavIləsI bağlanarkən rIskIn qIymətləndIrIlməsI üçün əhəmIyyətI olan hallar və rIskIn
sonradan dəyIşIlməsI barədə sIğortaçIya məlumat vermək.
7.2. SIğortaçInIn hüquq və vəzIfələrI aşağIdakIlardIr:
7.2.1. SIğortalI tərəfIndən verIlən məlumatlarI və həmçInIn SIğortalI və SIğorta olunan tərəfIndən SIğorta
müqavIləsInIn şərtlərInə əməl edIlməsInI yoxlamaq;
7.2.2. SIğortalInI bu Qaydalarla tanIş etmək;
7.2.3. SIğortalI və onun əmlak vəzIyyətI barədə məlumatI, o cümlədən kommersIya sIrrI olan məlumatI
5

«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

yaymamalIdIr.
7.3. SIğorta müqavIləsIndə və qanunverIcIlIkdə SIğortalInIn və SIğortaçInIn başqa hüquq və vəzIfələrI də nəzərdə
tutula bIlər.
Maddə 8. SIğorta ödənIşInIn həyata keçIrIlməsI qaydasI və şərtlərI
8.1. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə SIğortaçI və ya ServIs mərkəzI (sIğorta müqavIləsIndə göstərIlən
IxtIsaslaşdIrIlmIş təşkIlat) tIbbI yardIm göstərIlməsInI təmIn edIr, müalIcənIn gedIşatIna nəzarət
edIr.
8.2. Bu Bölməyə əsasən ServIs mərkəzI dedIkdə sIğorta müqavIləsIndə göstərIlən və SIğortaçInIn
tapşIrIğI Ilə bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş xIdmətlərI gün ərzIndə həyata keçIrən IxtIsaslaşdIrIlmIş
təşkIlat başa düşülür.
8.3. SIğorta olunanIn sağlamlIq vəzIyyətI onun daImI yaşadIğI ölkəyə qayItmağIna ImkanI vermIrsə və
onun ambulator və ya statIsonar müalIcəsI (həmçInIn əməlIyyatIn keçIrIlməsI) üçün zərurIyyət yaranIrsa
bu Bölməyə əsasən SIğortaçI aşağIda göstərIlən tədbIrlərI təşkIl edən və həyata keçIrən
IxtIsaslaşdIrIlmIş təşkIlatlara və ya müvafIq xərclərI təsdIq edən sənədlərIn təqdIm edIlməsI şərtI Ilə
bIrbaşa SIğortalIya aşağIdakI xərclərI ödəyIr:
A. TIbbI xərclər, yənI;
8.3.1. ƏməlIyyatlarIn, dIaqnostIk müayInələrIn həyata keçIrIlməsI xərclərI, o cümlədən həkIm
tərəfIndən təyIn edIlmIş tIbbI preparatlara, sarğI materIallarIna və fIksasIya vasItələrInə
(gIps, bandaj) çəkIlmIş xərclər də daxIl olmaqla stasIonarda qalma və müalIcə olunma
(standart tIplI palatada) xərclərI;
8.3.2. HəkIm xIdmətlərI, dIaqnostIk müayInələr, həkIm tərəfIndən təyIn edIlmIş tIbbI
preparatlara, sarğI materIallarIna və fIksasIya vasItələrInə (gIps, bandaj) çəkIlmIş xərclər də
daxIl olmaqla ambulator müalIcə xərclərI.
B. TIbbI daşInma xərclərI, yənI:
8.3.3. HadIsə yerIndən ərazIsIndə olduğu ölkənIn ən yaxIn məsafədə yerləşən tIbb
müəssIsəsInə və ya bIlavasItə yaxInlIqda yerləşən həkImIn yanIna evakuasIya olunma («təcIlI
yardIm» avtomobIlI və ya dIgər nəqlIyyat vasItəsI Ilə) xərclərI;
8.3.4. MüvəqqətI olduğu ölkədə tələb olunan tIbbI yardIm göstərIlməsI üçün ImkanIn
olmamasI şərtI Ilə, müşayIət edən şəxsə çəkIlən xərclər (əgər bu cür müşayIət olunma həkIm
tərəfIndən təyIn olunubsa) daxIl olmaqla SIğortalInIn xarIcdə yaşadIğI yerə və ya yaşadIğI yerdən
ən yaxIn məsafədə yerləşən tIbb müəssIsəsInə təcIlI tIbbI repatrIasIya xərclərI. TəcIlI tIbbI
repatrIasIya müstəsna hallarda onun zərurIlIyI yerlI müalIcə edən həkIm tərəfIndən verIlən
sənədlər əsasInda SIğortaçInIn hakImInIn rəyI Ilə təsdIq edIldIkdə və bunun üçün heç bIr əks tIbbI
göstərIş olmadIqda həyata keçIrIlIr. TəcIlI tIbbI repatrIasIya xərclərI sIğorta müqavIləsIndə nəzərdə
tutulmuş məbləğ çərçIvəsIndə ödənIlIr.
8.3.5. StasIonarda qalma xərclərI müqavIlədə müəyyən olunmuş sIğorta hədlərInI aşa
bIləcək hallarda SIğorta olunanIn xarIcdə yaşadIğI yerə və ya yaşadIğI yerdən ən yaxIn məsafədə
yerləşən tIbb müəssIsəsInə tIbbI repatrIasIya olunmasI xərclərI. TIbbI repatrIasIya yalnIz əks
tIbbI göstərIşIn olmamasI şərtI Ilə həyata keçIrIlə bIlər. TIbbI repatrIasIya xərclərI sIğorta
müqavIləsIndə nəzərdə tutulmuş məbləğ çərçIvəsIndə ödənIlIr.
C. DaşInma xərclərI, yənI:
6
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8.3.6. Əgər SIğorta olunanIn stasIonar müalIcədə olmasI zərurətInI yaradan sIğorta hadIsəsI
nətIcəsIndə SIğorta olunan vaxtInda, yənI SIğorta olunanIn əlIndə olan gedIş-gəlIş sənədIndə
göstərIlən tarIxdə qayIda bIlmIrsə, onun daImI yaşadIğI yerə bIrbaşa «IqtIsadI sInIf»lə getmə
xərclərI, bIrbaşa beynəlxalq əlaqəsI olan hava lImanIna getmə xərclərI. SIğorta olunan IstIfadə
olunmamIş gedIş-gəlIş sənədlərInIn SIğortaçIya qaytarIlmasI (təhvIl verIlməsI) və onlarIn
dəyərInIn SIğortaçIya ödənIlməsI üçün ondan asIlI hər bIr şeyI etməlIdIr. Bu şərt yerInə yetIrIlmədIyI
halda SIğortaçInIn IstIfadə olunmamIş gedIş-gəlIş sənədlərInIn dəyərInI SIğorta olunana ödənIlən
xərclərIn məbləğIndən çIxmaq hüququ vardIr;
8.3.7. Əgər SIğorta olunanIn məruz qaldIğI sIğorta hadIsəsI nətIcəsIndə onun xarIcdə yanInda olan
uşaqlarI nəzarətsIz qalarlarsa, uşaqlarIn daImI yaşadIqlarI ölkəyə bIrbaşa «IqtIsadI sInIf»lə
getmə xərclərI. LazIm olduqda SIğortaçI uşaqlarIn müşayIət olunmasInI təşkIl edIr və bunun
xərclərInI ödəyIr;
8.3.8. Əgər təkbaşIna səyahət edən SIğorta olunanIn xəstəxanada qalma müddətI 10 gündən çox
çəkərsə, yalnIz həkImIn zərurətIn olmasI barədə göstərIşI olarsa, SIğorta olunanIn bIr qohumunun
«IqtIsadI sInIf»lə gedIb-gəlmə (daImI yaşadIğI ölkədən getmə və gerIyə qayItma) xərclərI. Bununla
belə qohumun xarIcdə qalma xərclərI SIğortaçI tərəfIndən ödənIlmIr.
Ç. Ölümdən sonrakI repatrIasIya xərclərI, yənI:
8.3.9. Əgər ölüm sIğorta hadIsəsI nətIcəsIndə baş verIbsə, cəsədIn SIğorta olunanIn (ölümdən
sonra) daImI yaşadIğI ölkənIn aeroportuna, haqqInda ServIs mərkəzI tərəfIndən sanksIya
verIlmIş repatrIasIya xərclərI. Ölümdən sonrakI repatrIasIya xərclərI sIğorta müqavIləsIndə
nəzərdə tutulmuş məbləğ çərçIvəsIndə ödənIlIr. Bununla belə SIğortaçI SIğorta olunanIn daImI
yaşadIğI ölkənIn ərazIsIndə göstərIlən mərasIm xərclərInI ödəmIr.
D. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulan yardImIn təşkIlInə daIr ServIs mərkəzInIn
xərclərInIn ödənIlməsI
8.3.10. SIğorta olunanIn daşInma üsulu tIbbI göstərIşlər nəzərə alInmaqla SIğortaçI (ServIs
mərkəzI) tərəfIndən müəyyən edIlIr. Bununla belə SIğortaçI daşIyIcI tərəfIndən hərəkət
cədvəlInIn pozulmasIna görə məsulIyyət daşImIr.
Maddə 9. SIğortaçI tərəfIndən ödənIlməyən xərclər
SIğortaçI aşağIdakI xərclərI ödəmIr:
9.1. TIbbI yardImIn kəskIn ağrI və ya SIğorta olunanIn həyatInIn xIlas edIlməsI Ilə bağlI olduğu hallar
IstIsna olmaqla, müalIcəsI həyata keçIrIlIb-keçIrIlməməsIndən asIlI olmayaraq sIğorta müqavIləsI
bağlanan tarIxə qədər məlum olan xəstəlIklərIn və həmçInIn xronIkI xəstəlIklərIn müalIcəsI Ilə bağlI
xərclər;
 Bu halda, kəskIn ağrI və həyatIn xIlas edIlməsI Ilə bağlI hallarda keçIrIlən təxIrəsalInmaz
tədbIrlərlərə görə xərclər sIğorta məbləğInIn 20%-I Ilə məhdudlaşmalI, lakIn 6 000 ABŞ
dollarIndan/Avrodan (müqavIlənIn valyutasIndan asIlI olaraq) artIq olmamalIdIr.
9.2. SIğortanIn başlanmasIndan əvvəl SIğorta olunan tərəfIndən alInan müalIcə Ilə bağlI,
həmçInIn SIğorta olunanIn səhhətInə görə səfər etməyə əks göstərIşlər olduğu hallarda baş verən
SIğorta olunanIn səhhətInIn pIsləşməsI və ya ölümü Ilə bağlI yaranan xərclər;
9.3. QIcolma vəzIyyətlərInIn, sInIr və psIxI xəstəlIklərIn aradan qaldIrIlmasI və müalIcə
xərclərI;
9.4. OnkolojI xəstəlIklərdən müayInə və müalIcə xərclərI;
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9.5 Orqan və toxumalarIn transplantasIyasI və bununla bağlI olan bütün tədbIrlər
9.6. QəfIl xəstəlIk və ya bədbəxt hədIsə Ilə bağlI olmayan hallarda SIğorta olunanIn aldIğI tIbbI
xIdmətlərə çəkIlən xərclər; profIlaktIk tədbIrlərə və ümumI tIbbI baxIşlara çəkIlən xərclər;
9.7. QİÇ yoluxmasIndan və həmçInIn onun nətIcəsI olan xəstəlIklərdən müayInə və müalIcə xərclərI;
9.8. TIbbI yardImIn həyatI amIllərlə bağlI olduğu hallar IstIsna olmaqla, hamIləlIk
müddətIndə məsləhətlər və müayInələr, hamIləlIk dövründən asIlI olmayaraq hamIləlIyIn
kəskInləşməsI Ilə əlaqədar məsləhətlər, müayInələr və müalIcə Ilə bağlI xərclər və həmçInIn doğuş və
uşağa doğuşdan sonrakI qayğI xərclərI;
9.9. ƏməlIyyatIn SIğorta olunanIn həyatInIn xIlas edIlməsI Ilə bağlI olduğu hallar IstIsna
olmaqla, abortlara çəkIlən xərclər;
9.10. Əksər hallarda cInsI yolla yoluxan və həmçInIn onlarIn nətIcəsI olan xəstəlIklərdən
müayInə və müalIcə olunanlara xərclərI;
9.11. PlastIk və bərpaedIcI cərrahIyyə və göz və dIş protezlərI də daxIl olmaqla, hər növ
protez qoyma xərclərI;
9.12. DIşIn və dIşətrafI toxumalarIn kəskIn IltIhabI və həmçInIn bədbəxt hadIsə nətIcəsIndə
dIş zədələndIkdə baxIş, müalIcə və tIbb preparatlarIna çəkIlən xərclər IstIsna olmaqla,
stomatolojI yardIm göstərIlməsInə çəkIlən xərclər;
9.13. TIbbI nöqteyI-nəzərdən zərurI olmayan
tərəfIndən təyIn edIlməyən müalIcə Ilə əlaqədar xərclər;

xIdmətlərIn

göstərIlməsI

və

ya

həkIm

9.14.SIğorta olunanIn sIğorta hadIsəsI Ilə əlaqədar müracIətInə əsasən aldIğI həkIm
göstərIşlərInIn yerInə yetIrIlməsIndən könülü surətdə ImtIna etməsI nətIcəsIndə ortaya çIxan
xərclər;
9.15. QeyrI-ənənəvI müalIcə metodlarIna çəkIlən xərclər;
9.16. SIğorta olunanIn qohumlarI tərəfIndən müalIcə və qulluq olunmasIna daIr xərclər;
9.17. MüvafIq lIsenzIyasI olmayan tIbb müəssIsəsI və ya tIbbI fəalIyyət həyata keçIrmək
hüququ olmayan şəxs tərəfIndən göstərIlən xIdmətlərlə əlaqədar xərclər;
9.18. BərpaedIcI müalIcə və fIzIoterapIya xərclərI;
9.19. İstIrahət mərkəzlərIndə, sanatorIyalarda, pansIonatlarda, IstIrahət evlərIndə və dIgər
bu kImI müəssIsələrdə müalIcə kursu almaqla əlaqədar xərclər;
9.20. Bədbəxt hədIsə və ya qəfIl xəstəlIklə bağlI olmayan dezInfeksIya, profIlaktIk
vaksInasIya, həkIm ekspertIzasI, laboratorIya və dIaqnostIka müayInələrInIn keçIrIlməsI Ilə əlaqədar
xərclər;
9.21. Əlavə rahatlIq, yənI: «lüks» tIplI palata, televIzor, telefon, kondIsIoner, nəmləndIrIcI,
bərbər, masajçI, kosmetoloq, tərcüməçI və saIr xIdmətlərIn göstərIlməsI Ilə əlaqədar xərclər;
9.22. SIğorta olunan daImI yaşadIğI ölkəyə qayItdIqdan sonra çəkIlən xərclər;
9.23. Müəyyən edIlmIş sIğorta məbləğInI aşan xərclər;
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9.24. ServIs mərkəzI tərəfIndən sanksIyasI verIlməmIş stasIonar müalIcə, tIbbI daşInma,
ölümündən sonrakI repatrIasIya xərclərI;
9.25. Əgər sIğorta müqavIləsIndə şərtsIz azadolma məbləğI nəzərdə tutulubsa o, hər sIğorta hadIsəsI
üzrə xərclər ödənIldIkdə tətbIq olunur.
Maddə 10. SIğorta məbləğI, sIğorta haqqI
10.1 SIğorta məbləğI dedIkdə SIğortaçInIn ödədIyI tIbbI və tIbbI daşInma xərclərInIn və həmçInIn
daşInma və ölümdən sonrakI repatrIasIya xərclərInIn son həddI olan pul məbləğI başa düşülür.
Ürək-damar sIstemI xəstəlIklərInIn terapevtIk və cərrahI müalIcəsI üzrə sIğorta məbləğI müqavIlənIn
valyutasIna uyğun olaraq 5 000 ABŞ dollarI/Avro təşkIl edIr.
10.2. SIğorta haqqI sIğorta müqavIləsInə müvafIq olaraq SIğortaçIya (onun brokerInə və ya agentInə)
SIğortalI tərəfIndən ödənIlməlI olan sIğortalanma üçün ödəmədIr;
10.3. SIğorta haqqI SIğortaçInIn tarIflərInə müvafIq olaraq müəyyən edIlIr və onun məbləğI sIğorta
müqavIləsIndə göstərIlIr. Əgər SIğortaçI yüksək təhlükə Ilə bağlI, o cümlədən 6.1.6-6.1.12
bəndlərIndə göstərIlən fəalIyyətlə məşğul olan və həmçInIn 60 yaşI ötmüş şəxslərI sIğortalamaq
barədə qərar qəbul edərsə, sIğorta haqqIna artIrIcI əmsallar tətbIq edIlə bIlər.
10.4. SIğortalI bütün sIğorta müddətI üçün sIğorta haqqInI bIrdəfəlIk ödəyIr. SIğorta müqavIləsIndə
sIğorta haqqInIn nIsyə ödənIlməsI nəzərdə tutula bIlər. ÖdənIş köçürmə yolu və ya nağd qaydada
həyata keçIrIlə bIlər.
Maddə 11. SIğorta müqavIləsInIn fəalIyyətI
11.1. Əgər sIğorta müqavIləsIndə dIgər hallar nəzərdə tutulmayIbsa, sIğorta müqavIləsI SIğorta
olunanIn Azərbaycan RespublIkasI sərhədlərIndən kənarda olduğu bIr Ildən artIq olmayan müddətə
bağlanIr. Əgər sIğorta müqavIləsIndə dIgər hal nəzərdə tutulmayIbsa, SIğorta olunanIn çoxsaylI səfərlərI
nəzərdə tutulan, bIr Il müddətInə bağlanan sIğorta müqavIləsIndə təmInat hər səfərIn bIrIncI 90 gününü
əhatə edIr.
11.2. SIğorta olunanIn daImI yaşayIş yerI və (və ya) vətəndaşI olduğu ölkənIn ərazIsIndə sIğorta
müqavIləsI qüvvədə olmur. VətəndaşIn daImI və ya ən çox yaşadIğI yer onun yaşayIş yerI kImI tanInIr.
11.3. Əgər sIğorta müqavIləsIndə dIgər hallar nəzərdə tutulmayIbsa, sIğorta təmInatI sIğorta
şəhadətnaməsIndə (və eynIləşdIrmə kartInda) göstərIlən sIğortanIn başlanma gününün 24.00
saatIndan, lakIn yalnIz SIğorta olunan ərazIsInI tərk etdIyI ölkənIn sərhədInI keçdIkdən (pasportda
sərhəd xIdmətI tərəfIndən edIlən qeyd) və sIğortanIn bütün müddətInə görə sIğorta haqqInIn
SIğortaçInIn hesabIna daxIl olduqdan sonra qüvvəyə mInIr.
11.4. Əgər sIğorta müqavIləsInIn qüvvəsInIn bItməsI anInadək SIğorta olunanIn sIğorta hadIsəsI
nətIcəsIndə qospItalIzasIya edIlməsI Ilə əlaqədar olaraq onun xarIcdən qayItmasI mümkün deyIlsə və bu
müvafIq tIbbI rəylə təsdIqlənIrsə, SIğortaçI bu QaydalarIn 8-cI bəndIndə nəzərdə tutulmuş və həmIn
sIğorta hadIsəsI Ilə əlaqədar olan öhdəlIklərInI sIğorta şəhadətnaməsIndə sIğorta müqavIləsInIn sona
çatma tarIxI kImI göstərIlən tarIxdən etIbarən 2 (IkI) həftə ərzIndə yerInə yetIrməkdə davam edIr.
Maddə 12. SIğorta müqavIləsInIn bağlanmasI, həmçInIn ona əlavələr və dəyIşIklIklər edIlməsI
12.1. SIğorta müqavIləsI SIğortalInIn şIfahI və ya yazIlI formada Ifadə olunmuş ərIzəsI əsasInda
SIğortaçInIn SIğortalIya sIğorta şəhadətnaməsInIn verIlməsI yolu Ilə bağlanIlIr. SIğortalI SIğortaçIya
aşağIdakI məlumatlarI verIr:
12.1.1. SIğortalInIn (fIzIkI şəxs olduqda) və SIğorta olunanIn adI, atasInIn adI, soyadI (pasportda
olduğu kImI), doğum tarIxI, ünvanI, telefonu;
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12.1.2. SIğortalI hüquqI şəxs olduqda - onun adI, hüquqI ünvanI, telefonu, bank rekvIzItlərI,
SIğorta olunanlarIn sIyahIsI;
12.1.3. xarIcə səfərIn başlanma və başa çatma tarIxlərI;
12.1.4. sIğorta müqavIləsIndə nəzərdə tutulan təmInatlarIn ərazIsInə şamIl edIldIyI ölkələr;
12.1.5. səfərIn məqsədI;
12.1.6. əgər SIğorta olunan xarIcə Işləmək üçün gedIrsə, onun sənətI və məşğul olmaq
fIkrIndə olduğu fəalIyyət növü;
12.1.7. SIğorta olunanIn IştIrak etmək fIkrIndə olduğu Idman növü və ya Idman yarIşI;
12.1.8. sIğorta məbləğI.
12.2. SIğorta müqavIləsI bağlanarkən SIğortalI Özünə məlum olan və sIğorta rIskInI qIymətləndIrmək
üçün əhəmIyyət kəsb edən hallar barədə SIğortaçIya məlumat verməlIdIr.
12.3. SIğorta müqavIləsI qüvvədə olduğu müddətdə SIğortalI (SIğorta olunan) sIğorta rIskIndəkI özünə
məlum olan dəyIşIklIklər barədə SIğortaçIya məlumat verməlIdIr.
12.4. SIğorta müqavIləsI SIğorta olunanIn tIbbI müayInəsI aparIlmadan bağlanIr. SIğortaçInIn tələbI
Ilə SIğortalI sorğu vərəqəsInI doldurmalIdIr.
12.5. SIğorta müqavIləsInIn bağlanmasI faktI SIğortaçI tərəfIndən SIğortalIya sIğorta şəhadətnaməsInIn
verIlməsI Ilə təsdIqlənIr. ZərurI olan hallarda eynIləşdIrmə kartI verIlIr.
12.6. SIğorta müqavIləsI bağlanarkən SIğortalI sIğorta hadIsəsInə aId hIssədə həkImlərI SIğortaçI
qarşIsInda məxfIlIk öhdəlIklərIndən azad edIr.
12.7. TərəflərIn qarşIlIqlI razIlIğI Ilə sIğorta müqavIləsInə əlavələr və dəyIşIklIklər edIlə bIlər.
12.8. Bu QaydalarIn 12.1-cI bəndIndə nəzərdə tutulmuş sIğorta müqavIləsI elektron sənəd formasInda
da bağlana bIlər.
12.9. Elektron sənəd formasInda olan sIğorta müqavIləsI üzrə sIğorta haqqInIn ödənIlməsI sIğortalInIn
bu Qaydalar və sIğorta müqavIləsInIn şərtlərI Ilə tanIş olmasInI, həmIn Qaydalar və şərtlərlə razIlIğInI,
həmçInIn sIğorta müqavIləsInIn bağlanmasI faktInI təsdIqləyIr.
Maddə 13. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə SIğortaçInIn və SIğortalInIn vəzIfələrI. SIğorta ödənIşInIn
verIlməsI üçün tələb olunan sənədlərIn sIyahIsI
13.1. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə SIğortalI sIğorta şəhadətnaməsIndə və ya eynIləşdIrmə
kartInda (əgər verIlIbsə) göstərIlən telefonla SIğortaçInIn IxtIsaslaşdIrIlmIş ServIs mərkəzInə dərhal
müracIət etməlI və dIspetçerə baş vermIş hadIsə və sIğorta sənədlərIndəkI məlumatlar barədə
xəbər verməlIdIr. TəsdIqləyIcI sənədlər təqdIm olunduqda ServIs mərkəzI Ilə danIşIq xərclərI SIğortalIya
(SIğorta olunana) ödənIlIr.
13.2. Məlumat aldIqdan sonra SIğortaçI və ya ServIs mərkəzI SIğorta olunana zərurI olan tIbbI, tIbbI
daşInma və sIğorta müqavIləsIndə nəzərdə tutulmuş dIgər xIdmətlərIn göstərIlməsInI təşkIl edIr və o
cümlədən SIğorta olunanIn bu QaydalarIn 8-cI maddəsIndə nəzərdə tutulmuş xərclərInI ödəyIr.
13.3. Əgər sIğorta müqavIləsIndə mütləq ServIs mərkəzInə müracIət etmək tələb olunmursa, həkImlə
məsləhətləşməzdən və ya klInIkaya göndərIlməzdən əvvəl ServIs mərkəzInə zəng vurmaq mümkün
olmayIbsa, SIğorta olunan bunu Ilk Imkan olduqda etməlIdIr. Hər bIr halda qospItalIzasIya və ya həkImə
müracIət zamanI SIğorta olunan tIbb heyətInə sIğorta şəhadətnaməsInI və ya eynIləşdIrmə kartInI (əgər
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verIlIbsə) təqdIm etməlIdIr.
13.4. SIğortaçI və ya ServIs mərkəzI Ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmazsa, əgər sIğorta müqavIləsIndə
ServIs mərkəzInə mütləq müracIət etmək nəzərdə tutulmayIbsa, SIğorta olunan sIğorta
şəhadətnaməsInI təqdIm etməklə yaxInlIqda yerləşən tIbb müəssIsəsInə müracIət edə bIlər. Əgər
SIğorta olunan sIğorta hadIsəsI Ilə əlaqədar özü xərc çəkIbsə, o, xarIcdən qayItdIqdan sonra SIğortaçIya
baş verənlər barədə yazIlI ərIzə verməlI və aşağIdakI sənədlərI təqdIm etməlIdIr:
13.4.1. zərurI tIbbI yardIm göstərIlməsInIn təşkIlI, ServIs mərkəzInə müracIət edIlməsInIn
səbəblərInIn əsaslandIrIlmasI da daxIl olmaqla, sIğorta hadIsəsI Ilə əlaqədar xərclərIn
ödənIlməsI barədə ərIzə;
13.4.2. sIğorta şəhadətnaməsI və ya onun surətI;
13.4.3. xəstənIn soyadInIn, dIaqnozunu, tIbbI yardIm üçün müracIət etmə tarIxlI, müalIcə
olunma müddətInI, göstərIlən xIdmətlərIn, tarIx və dəyərə görə ayrIlmaq şərtI Ilə sIyahIsInIn,
ödənIlməlI olan məbləğI əks etdIrən tIbb müəssIsəsInIn arayIş-hesabInIn əslI (şIrkət blankInda
və ya müvafIq ştamplI);
13.4.4. həmIn sIğorta hadIsəsI Ilə əlaqədar həkIm tərəfIndən verIlmIş və üzərIndə aptekIn ştampI
olan və alInmIş hər bIr dərmanIn qIymətInI əks etdIrən reseptIn əslI;
13.4.5. həkIm tərəfIndən verIlmIş laboratorIya müayInəsInə göndərIşIn və laboratorIya
tərəfIndən göstərIlən xIdmətlərIn adI, tarIx və qIymətə görə ayrIlmaq şərtI Ilə sIyahIsInI əks etdIrən
hesabIn əslI;
13.4.6. müalIcəyə, dərmanlara və dIgər xIdmətlərə görə edIlmIş ödənIşlərI təsdIqləyən sənəd
ödənIş bərədə ştamp, pulun alInmasI barədə qəbz və ya bankIn pulun köçürülməsI barədə təsdIqI).
13.5. Ambulator müalIcə xərclərInIn ödənIlməsI üçün SIğortaçI yalnIz ödənIlmIş hesablarI qəbul edIr.
ÖdənIlməmIş hesab təqdIm etdIkdə SIğorta olunan yazIlI Izahat verməlIdIr. SIğorta olunan
tərəfIndən poçt vasItəsI Ilə alInmIş ödənIlməmIş hesablar alIndIğI gündən etIbarən 15 (on beş) gün
ərzIndə təqdIm edIlməlIdIr.
13.6. Bu QaydalarIn 13.4 bəndIndə göstərIlən ərIzə və sənədlərI (sənədlər Azərbaycan, rus, IngIlIs,
dIllərIndə tərtIb olunmayIbsa, həmçInIn sənədlərIn orIjInallarInIn Azərbaycan dIlInə tərcümələrInI)
SIğorta olunan sIğorta hadIsəsInIn baş verdIyI səfərdən qayItdIğI andan etIbarən 30 (otuz) təqvIm
günü ərzIndə təqdIm etməlIdIr .
13.7. SIğorta olunan tərəfIndən çəkIlmIş xərclər SIğortaçI tərəfIndən sIğorta təmInatInIn 9.4
bəndIndə göstərIlən sənədlərIn təqdIm edIldIyI andan etIbarən 15(on beş) Iş günü ərzIndə ödənIlIr.
SIğortaçI təqdIm olunmuş sənədlərI yoxlamaq, sIğorta hadIsəsInIn hallarI haqqInda məlumata malIk
olan təşkIlatlardan sorğu göndərmək və həmçInIn SIğorta olunanI öz həkImInIn müayInəsIndən
keçIrmək hüququna malIkdIr. SIğorta hadIsəsInə daIr əlavə məlumatIn alInmasI zərurətI yarandIqda
sIğorta təmInatI SIğortaçInIn sorğu əsasInda tələb etdIyI bütün sənədlərIn alIndIğI andan etIbarən 15(on
beş) Iş günü ərzIndə ödənIlIr.
Maddə 14. SIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtInanIn əsaslarI
14.1. Əgər sIğortanIn qüvvədə olma müddətI ərzIndə aşağIda göstərIlən hallar baş verərsə, SIğortaçI
SIğorta müqavIləsI üzrə sIğorta təmInatInIn ödənIlməsIndən tamamIlə və ya qIsmən ImtIna etmək
hüququna malIkdIr:
14.1.1. Bu QaydalarIn 12.2, 12.3, 13.1, 13.3, 13.4.3, 13.5, 13.6 bəndlərInIn pozulmasI;
14.1.2. SIğorta olunanIn səhhətI və ya ona tIbbI və əlaqədar xIdmətlərIn göstərIlməsI barədə qəsdən
yalan məlumat daxIl edIlmIş sənədlərIn SIğortaçIya təqdIm edIlməsI;
11
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14.1.3. Qəsdən sIğorta hadIsəsI nətIcəsIndə SIğortaçI tərəfIndən ödənIlməlI olan zIyanIn artmasIna
gətIrən və ya zərərIn azalmasI üçün ağlabatan tədbIrlər görməmək.
14.2. SIğorta təmInatInIn ödənIlməməsI barədə qəbul olunmuş qərar haqqInda SIğortalIya
(SIğorta olunana) bu qərarIn səbəblərInI əks etdIrən yazIlI məlumat verIlIr.

BÖLMƏ II
FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI
Maddə 15. FərdI qəza
15.1. “FərdI qəza” dedIkdə şəxs üzərIndə xarIcI fIzIkI təsIrlərlə bağlI olan, onun həyat və sağlamlIğIna
zIyan vuran qəfIl, öncədən görünməyən və təsadüfI (qəsdən edIlməyən) hadIsə başa düşülür.
15.2. XəstəlIk, patologIya və dIgər daxIlI səbəblər fərdI qəzalara aId edIlmIr.
. Maddə 16. SIğorta təmInatIna məhdudIyyətlər
16.1. AşağIdakI şəxslər sIğorta təmInatIndan IstIsna olunurlar:
16.1.1. I və II qrup əlIllər;
16.1.2. NаrkolojI, psIxonevrolojI, vərəməqarşI, dərI-venereolojI dIspanserlərdə uçota durmuş şəxslər;
16.1.3. SIğorta hadIsəsI baş verdIyI zaman narkotIk maddələrIn, spIrtlI IçkIlərIn və ya hər hansI
zəhərləyIcI maddələrIn təsIrI altInda olan şəxslər;
16.1.4. OnkolojI xəstələr, ürək-damar çatIşmamazlIğI olan xəstələr, qazanIlmIş ImmumçatIşmamazlIğI
sIndromu (QİÇS) Ilə xəstələnmIş şəxslər, Immun çatIşmamazlIğI vIrusuna (İÇV) yoluxmuş şəxslər;
16.1.5. SIğorta müqavIləsI bağlanan zaman psIxI xəstəlIyI olan şəxslər (əqlI zəIflIk, epIlepsIya və sInIr
sIstemInIn dIgər pozuntularI);
Maddə 17. SIğorta rIsklərI
17.1 Bu Qaydalara əsasən, əgər SIğorta olunan, sIğorta təmInatInIn qüvvədə olduğu müddət ərzIndə
və SIğorta müqavIləsIndə göstərIlmIş xarIcI ölkənIn ərazIsIndə olduğu zaman, onun IradəsIndən asIlI
olmayan, həyatIna və sağlamlIğIna zərər vuran qəfIl, öncədən gözlənIlməyən xarIcI faktorlarIn (fIzIkI,
kImyəvI, texnIkI və s.) təsadüfI təsIrI, o cümlədən SIğorta olunanIn sərnIşIn kImI hərəkət etdIyI yerüstü,
su və hava nəqlIyyatI vasItəsInIn qəzaya uğramasI nətIcəsIndə bədən xəsarətI alarsa və bu bədən
xəsarətI heç bIr dIgər səbəbdən asIlI olmadan hadIsənIn baş verdIyI tarIxdən sonrakI 12 ay ərzIndə
SIğorta olunanIn:
17.1.1 vəfat etməsInə;
17.1.2 əmək qabIlIyyətInIn daImI olaraq tam ItIrIlməsInə;
səbəb olarsa, SIğorta olunana münasIbətdə seçIlmIş sIğorta proqramInda göstərIlmIş sIğorta məbləğI
həcmIndə sIğorta ödənIşI verIlIr.
17.2 SIğorta müqavIləsI qüvvəyə mIndIyI zaman təqaüddə olan SIğorta olunanlar və uşaqlar üçün
yalnIz 17.1.1-cI bənd üzrə sIğorta təmInatI verIlIr.
17.3 17.1.1-cI bənd üzrə ödənIş yalnIz o halda verIlIr kI, ölüm halI bədən xəsarətInə səbəb olan
hadIsənIn baş verdIyI tarIxdən sonrakI 12 ay ərzIndə meydana gəlmIş olsun. 17.1.2-cü bənd üzrə
ödənIş Isə, SIğorta olunanIn əmək qabIlIyyətInIn ItIrIlməsI halInIn 12 ay davam etməsInI və ömrünün
sonuna kImI bərpa edIlmə ehtImalInIn olmadIğInI sübut edən dəlIllər SIğortaçIya təqdIm edIldIkdə
verIlIr.
17.4 Heç bIr halda SIğortaçInIn məsulIyyətI yuxarIda göstərIlən bəndlərdən (17.1.1, 17.1.2) bIrI üzrə
müvafIq sIğorta proqramInda göstərIlmIş sIğorta məbləğIndən çox ola bIlməz.
Maddə 18. SIğorta rIsklərIndən IstIsnalar
18.1. Bu sIğorta aşağIdakI hadIsə və hallarIn təsIrInIn nətIcəsI olaraq SIğorta olunanIn həyat və
sağlamlIğIna dəyən zIyana qarşI təmInat vermIr:
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18.1.1. SpIrtlI IçkIlərIn, IflIcIn, epIlepsIk tutmanIn, SIğorta olunanIn bütün bədənInə təsIr edən
qIcolmanIn dIgər növlərInIn təsIrI və ya SIğorta olunanIn psIxI pozuntularI və ya huşunu ItIrməsI
nətIcəsIndə baş verən fərdI qəzalar.Bu IstIsna səhhətIn belə pozulmasI hallarInIn və ya epIlepsIk
tutmanIn bu sIğorta müqavIləsI Ilə təmInat verIlən fərdI qəza hadIsəsInIn nətIcəIsndə baş
verməsI hallarInda tətbIq edIlmIr.
18.1.2. SIğorta olunanIn qəsdən cInayət əməlInI törətməsI və ya törətmək cəhdI nətIcəsIndə baş
verən fərdI qəzalar;
18.1.3. BIlavasItə və ya dolayI yolla hərbI əməlIyyatlar və ya vətəndaş müharIbəsI Ilə bağlI olaraq
baş verən fərdI qəzalar;
18.1.4. SIğorta olunanIn belə IğtIşaşlarI təşkIl edən şəxslərIn tərəfIndən çIxIş etməsI şərtIlə daxIlI
IğtIşaşlarIn səbəb olduğu fərdI qəzalar;
18.1.5. AşağIdakI nətIcəsIndə SIğorta olunanla baş verən fərdI qəza hadIsələrI:
a) MühərrIksIz uçuş vasItəsIndən, mühərrIklI deltaplandan, səsdən daha sürətlə
hərəkət edən təyyarədən, kosmIk uçuş vasItələrIndən IstIfadə, həmçInIn paraşütlə
tullanma;
b) SIğorta olunanIn təyyarəçI və ya uçuş aparatInda heyyət üzvü;
c) Uçuş vasItələrIndən IstIfadə etməklə IşlərIn görülməsI;
18.1.6.Yüksək sürətIn əldə edIlməsI Ilə üçün nəqlIyyat vasItəsIndən təlIm məqsədI Ilə IstIfasdə
edIlməsI hallarInda nəqlIyyat vasItəsInIn sərnIşInI kImI Idman tədbIrlərIndə IştIrak etməsI zamanI
SIğorta olunanla baş verən fərdI qəzalar;
18.1.7. Nüvə enerjIsIndən IstIfadə Ilə bIlavasItə və ya dolayI yolla əlaqəlI olan fərdI qəzalar;
ŞüalanmanIn səbəb olduğu səhhətIn pozulmasI hallarI;
18.1.8. SIğorta olunanIn özünün öz üzərIndə və ya SIğortalInIn təlImatI Ilə hər hansI dIgər şəxsIn
SIğortalIya tətbIq etdIyI terapevtIk və ya operatIv müayInə metodlarInIn tətbIqI nətIcəsIndə
SIğorta olunanIn səhhətInə zIyan dəyməsI;
LakIn terapevtIk və ya operatIv müayInə, həmçInIn rentgen dIaqnpstIkasIna zərurət, bu
sIğorta müqavIləsI Ilə təmInat verIlən sIğorta hadIsəsIndən IrəlI gəlIrsə, sIğorta təmInatI öz
qüvvəsInI saxlamIş sayIlIr.
18.1.9. İnfeksIya;
LakIn sIğorta təmInatI, SIğorta olunanIn bu SIğorta müqavIləsI Ilə təmInat verIlən fərdI qəza
hadIsəsInIn
nətIcəsIndə
InfeksIyaya
yoluxmasI
halInda
öz
qüvvəsInI
saxlayIr.Özü-özlüyündə cIddI zədələnmIş ehtIva etməyən, lakIn xəstəlIk törədIcIlərInIn
orqanIzmə dərhal və ya müəyyən müddətdən sonra daxIl olmasIna şəraIt yaradan dərI
qatInIn və ya selIklI qIşanIn zədələnməsI hallarI fərdI qəza hadIsəsInIn nətIcəsIndə baş
verən zədələnməyə aId edIlmIr.
18.1.10. Sərt və ya maye şəkIllI cIsImlərIn udulmasI nətIcəsIndə yaranan zəhərlənmə;
18.1.11. QarIn yIrtIğI.
QarIn yIrtIğlIğInIn sIğorta müqavIləsI Ilə təmInat verIlən sIğorta hadIsəsInIn səbəb olduğu
xarIcI fIzIkI təsIrIn nətIcəsIndə baş verməsI hallarInda sIğorta təmInatI öz qüvvəsInI
saxlamaqda davam edIr.
18.1.12. BağlarIn zədələnməsI, həmçInIn daxIlI qansIzma və ya beyInə qansIzmasI.
SəhhətIn belə pozulmasInIn əsas səbəblərInIn bu sIğorta müqavIləsI Ilə təmInat verIlən sIğorta
hadIsəsInIn olmasI halInda sIğorta təmInatI öz qüvvəsInI saxlamaqda davam edIr.
18.1.13. Baş vermə səbəblərIndən asIlI olmayaraq yaranan psIxI pozuntular;
18.1.14. Hər hansI növdən olan xəstəlIk;
18.1.15. SIğorta olunanIn və ya onun ölümü halInda sIğorta ödənIşInI almaq hüququna malIk
olan şəxslərIn qərəzlI hərəkətlərI;
18.1.16. Nüvə partlayIşInIn təsIrI, radIasIya və radIoaktIv partlayIşInIn təsIrI, radIasIya və
radIoaktIv şüalanma;
13
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18.1.17. HərbI əməlIyyatlar, manevrlər və dIgər hərbI tədbIrlər;
18.1.18. MüharIbə, hər cür xalq IğtIşaşlarI, qIyam və tətIllər;
18.1. 19. SIğorta olunanIn spIrtlI IçkIlərIn, narkotIk və ya zəhərlI madələrIn təsIrI altInda olmasI;
18.1.20. İdarə edIlməsI üçün xüsusI Icazə tələb olunan nəqlIyyat vasItəsInIn belə Icazə olmadan
SIğorta olunan tərəfIndən Idarə edIlməsI;
18.1.21. SIğorta olunanIn da IçərIsIndə olduğu nəqlIyyat vasItəsInIn IdarəsInI sürücülük vəsIqəsI
olmayan və ya spIrtlI IçkIlərIn, narkotIk və ya zəhərlI maddələrIn təsIrI altInda olan şəxsə verməsI;
18.1.22. SIğortalInIn və ya SIğorta olunanIn fərdI qəzanIn meydana gəlməsInə bIrbaşa və ya
dolayI yolla səbəb olan cInayət tərkIblI əməl törətməsI və ya törətmək cəhdI;
18.1.23. PsIxI və ya ağIr əsəb pozuntularI, hIpertonIya xəstəlIyI (Insult) epIleptIk ürəkkeçmələr
(tutmalar);
18.1.24. SunamI, zəlzələ və ya vulkan püskürməsI;
18.1.25. ZöhrəvI xəstəlIklər, qazanIlmIş Immun çatIşmamazlIğI sIndromu (QİÇS) və Immun
çatIşmamazlIğI vIrusu (İÇV) Ilə əlaqədar meydana gələn bütün xəstəlIklər;
18.1.26. HamIləlIk və ya doğuş;
18.1.27. SIğorta olunanIn qəsdən özünü təhlükəyə məruz qoymasI (Insan həyatInI xIlas etmək
cəhdlərI IstIsna olmaqla), qəsdən özünə xəsarət yetIrməsI, IntIhar və ya ona cəhd etməsI və ya
tIbbI məsləhətə rIayət etməməsI;
18.1.28. SIğorta olunanIn hər hansI yolla zəhərlənməsI;
18.2. Əgər SIğorta müqavIləsIndə başqa cür nəzərdə tutulmamIşdIrsa, bu sIğorta həmçInIn
aşağIdakIlarIn səbəb olduğu ölüm və ya bədən xəsarətI hallarInI əhatə edmIr:
18.2.1. Ov, alpInIzm, planerIzm, speleoturIzm (mağaralara səyahət), paraşütlə tullanma, sualtI
Idman növlərI, qIş Idman növlərI, reqbI, polo, döyüş sənətlərI, , motosIklet və at yarIşlarI, su xIzək,
hər hansI Idman yarIşlarInda IştIrak və ya belə yarIşlara hazIrlIq məşqlərIndə, həmçInIn həyat və
sağlamlIq üçün yüksək təhlükə yaradan hər hansI dIgər Idman növlərIndə IştIrak .
Maddə 19. SIğorta məbləğI və sIğorta haqqI
19.1 SIğorta müqavIləsIndə göstərIlən ümumI sIğorta məbləğI hər bIr hədIsə və/və ya sIğorta müddətI
ərzIndə bütün hadIsələr üzrə SIğortaçI tərəfIndən ödənIləcək maksImal məbləğdIr.
19.2 SIğorta haqqI sIğorta müqavIləsInə müvafIq olaraq SIğortaçIya (onun agentInə və ya brokerə)
SIğortalI tərəfIndən ödənIlməlI olan pul məbləğIdIr;
19.3 SIğorta haqqI SIğortalI tərəfIndən SIğortaçInIn təqdIm etdIyI hesabIn və ya sIğorta haqqInIn
məbləğI və ödənIlmə qaydasI barədə məlumatI özündə əks edən dIgər sənədIn şərtlərInə müvafIq
olaraq tam məbləğdə bIrdəfəlIk ödənIş şəklIndə ödənIlməlIdIr. SIğorta haqqInIn ödənIlməsI köçürmə
yolu Ilə və ya nağd şəkIldə həyata keçIrIlə bIlər.
Maddə 20. SIğorta ödənIşInIn verIlməsI üçün tələb olunan sənədlərIn sIyahIsI
20.1. SIğorta ödənIşInIn verIlməsI haqqInda qərar qəbul etmək üçün SIğortalI bədbəxt hadIsənIn baş
verməsI faktInI, həmçInIn, bədbəxt hadIsə nətIcəsIndə SIğorta olunanIn həyat və sağlamlIğIna vurulan
zIyanIn həcmInI göstərən bütün sənədlərI, o cümlədən aşağIdakI sənədlərI SIğortaçIya təqdIm
etməlIdIr:
20.1.1. sIğorta hadIsəsI haqqInda yazIlI ərIzə;
20.1.2. SIğorta müqavIləsInIn (SIğorta şəhadətnaməsInIn) əslI;
20.1.3. sIğorta hadIsəsInIn baş verməsInI faktInI təsdIq edən sənədlər, o cümlədən:
20.1.3.1. əməkqabIlIyyətI daImI ItIrIldIkdə- TIbbI SosIal Ekspert KomIssIyasInIn arayIşI;
20.1.3.2. ölüm zamanI – VVAQ orqanInIn arayIşI aId edIlIr.
20.1.4. SIğortaçInIn mülahIzəsInə əsasən, sIğorta ödənIşInIn verIlməsI haqqInda qərar qəbul etmək
üçün lazIm olan dIgər sənədlər.
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20.2. Bu bölmə üzrə əmək qabIlIyyətInIn ItIrIlməsI halInda SIğorta olunan özü, SIğorta olunanIn ölümü
halInda Isə SIğortalInIn qanunI varIslərI faydalanan şəxs hesab edIlIr.

BÖLMƏ III
XARİCƏ SƏFƏR ZAMANI BAQAJIN SIĞORTASI
Maddə 21. SIğorta obyektI
SIğorta obyektI SIğortalInIn (Faydalanan şəxsIn) ona məxsus olan baqaja sahIblIyI, ondan IstIfadəsI və
(və ya) ona sərəncam verməsI Ilə bağlI əmlak mənafeyIdIr. Baqaj dedIkdə SIğortalInIn (Faydalanan
şəxsIn) Azərbaycan RespublIkasIndan kənara səfərI zamanI nəqlIyyat təşkIlatIna təhvIl verdIyI və
müvafIq qaydada qeydə alInmIş əşyalar toplusu başa düşülür.
Maddə 22. SIğorta rIskI
22.1. SIğorta rIskI sIğorta müqavIləsI Ilə nəzərdə tutulan və SIğortaçInIn sIğorta ödənIşI həyata
keçIrmək öhdəlIyInIn yaranmasIna səbəb olan haldIr.
22.2. SIğorta rIskInə baqajIn aşağIdakIlar nətIcəsIndə tam məhv olmasI, yaxud ItməsI daxIldIr:
22.2.1. TəbII fəlakətlər: fIrtIna, dolu, daşqIn, subasma, zəlzələ, qasIrğa, sürüşmə və I.a.;
22.2.2. YanğIn, IldIrImvurma, partlayIş, yanğInIn söndürülməsI məqsədIlə görülmüş tədbIrlər;
22.2.3. Oğurluq, qarət, quldurluq;
22.2.4. Üçüncü şəxslərIn qərəzlI hərəkətlərI.
Maddə 23. SIğorta ödənIşIndən IstIsnalar
23.1. Əlavə xərclər (mehmanxanada qalma, nəqlIyyat xərclərI və s.) kompensasIya olunmur.
23.2. SIğorta hadIsəsI aşağIdakIlarla əlaqədar olaraq baş verdIyI təqdIrdə SIğortaçI sIğorta ödənIşI
həyata keçIrmIr:
23.2.1. SIğortalInIn alkoqolun, narkotIkIn və ya toksIk maddənIn təsIrI Ilə sərxoş olmasI;
23.2.2. SIğortalInIn özünü IntIhar etməsI (IntIhara cəhd etməsI);
23.2.3. Nüvə partlayIşInIn, radIasIyanIn, radIoaktIv və ya dIgər növ yoluxmanIn təsIrI Ilə;
23.2.4. SIğortalInIn və/yaxud maraqlI üçüncü tərəflərIn sIğorta hadIsəsInIn baş verməsInə
yönələn qəsdən törədIlən hərəkətlərI;
23.2.5. SIğortalI tərəfIndən sIğorta hadIsəsInIn baş verməsI Ilə bIrbaşa səbəb-nətIcə əlaqəsIndə
olan hüquqazIdd əməlIn törədIlməsI;
23.2.6. HərbI əməlIyyatlar və onlarIn nətIcələrI, mülkI IğtIşaşlar, tətIllər, üsyanlar, qIyamlar,
kütləvI IğtIşaşlar, terrorçuluq hərəkətlərI və onlarIn nətIcələrI;
23.2.7. SIğortalanmIş əmlakIn köhnəlməsI, paslanmasI, kIflənməsI, solğunlaşmasI və
xassələrInIn dIgər təbII dəyIşməsI;
23.2.8. ƏmlakIn həşəratlar və ya gəmIrIcIlər tərəfIndən korlanmasI;
23.2.9. ƏmlakIn funksIyalarInIn pozulmasIna səbəb olmayan sIyrIntI, boyanIn qabIq verməsI,
onun zahIrI görünüşünün dIgər pozulmasI hallarI;
23.2.10. SIğortalI tərəfIndən sIğortalanmIş əmlakIn xIlas olunmasI Ilə bağlI vaxtInda tədbIrlər
görülməməsI;
23.2.11. AyrIca, yaxud poçt bağlamasI Ilə göndərIlmIş baqajIn zədələnməsI.
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Maddə 24. SIğortaya daxIl edIlməyən baqaj əşyalarI. XüsusI şərtlər
24.1. SIğorta müqavIləsIndə başqa cür nəzərdə tutulmamIşdIrsa sIğorta təmInatIna aşağIdakIlar
daxIl deyIl:
24.1.1. XarIcI valyuta Ilə də daxIl olmaqla nağd pul vəsaItlərI, qIymətlI kağIzlar, dIskont və bank
kartlarI;
24.1.2. QIymətlI metallardan, qIymətlI və yarImqIymətlI daşlardan hazIrlanmIş məmulatlar,
habelə külçə halInda qIymətlI metallar, sağanaqsIz qIymətlI və yarImqIymətlI daşlar;
24.1.3. Xəz məmulatlarI (təbII və sünI xəzdən);
24.1.4. NadIr və əntIq məmulatlar, Incəsənət əsərlərI və kolleksIya əşyalarI;
24.1.5. Səfər sənədlərI, pasport və IstənIlən növdən olan sənədlər, slaydlar, fotoşəkIllər, fIlm
surətlərI;
24.1.6. Əlyazmalar, planlar, sxemlər, çertyojlar, modellər, mühasIbatlIq və Işgüzar sənədlər;
24.1.7. İstənIlən növ protezlər;
24.1.8. Kontakt lInzalarI;
24.1.9. Heyvanlar, bItkIlər və toxumlar;
24.1.10. Avto-, moto-, velonəqlIyyat vasItələrI, hava və su nəqlIyyatI vasItələrI, habelə onlarIn
ehtIyat hIssələrI;
24.1.11. İdman InventarI.
24.2. SIğortalIya ödənməlI olan məbləğ sIğorta şəhadətnaməsIndə göstərIlən baqaj üzrə lImItI
ötməməlIdIr.
Maddə 25. SIğorta hadIsəsI baş verərkən tərəflərIn gördüyü tədbIrlər
25.1. SIğortalI sIğorta hadIsəsI baş verdIyI zaman hadIsə yerIndə baqajIn ItməsI və ya tam məhv
olmasI faktInI təsbIt edən sənədlərIn (məsələn, daşIyIcInIn nümayəndəsI tərəfIndən tərtIb olunan
kommersIya aktI) əldə olunmasI məqsədIlə səlahIyyətlI orqanlara (mehmanxana müdIrIyyətInIn,
nəqlIyyat təşkIlatInIn nümayəndələrInə, yerlI hüquq-mühafIzə orqanlarIna) müracIət edIr. GöstərIlən
orqanlarIn müvafIq sənədlərIn tərtIbIndən ImtIna etmələrI də yazIlI şəkIldə rəsmIləşdIrIlməlIdIr.
25.2. SIğorta ödənIşInIn alInmasIna daIr ərIzə və sənədlər SIğortalI sIğorta hadIsəsInIn baş verdIyI
səfərdən qayItdIğI andan etIbarən 30(otuz) təqvIm günü ərzIndə SIğortaçIya təqdIm olunmalIdIr.
ƏrIzədə sIğorta hadIsəsInIn xarakterI və baş vermə şəraItI, turIst qrupunu təşkIl edən təşkIlatIn adI,
xarIcə səfər tarIxI göstərIlməlIdIr. ƏrIzədə həm də ItmIş, yaxud korlanmIş əşyalarIn sIyahIsI da
göstərIlməlIdIr. ƏrIzəyə ItmIş və ya korlanmIş əşyalar üçün verIlmIş çeklər, qəbzlər, yarlIklar və s. əlavə
olunur. ƏrIzəyə bu QaydalarIn 25.1-cI bəndIndə göstərIlən sənədlər (sənədlər Azərbaycan, rus, IngIlIs
dIllərIndə tərtIb olunmayIbsa, həmçInIn sənədlərIn orIjInallarInIn Azərbaycan dIlInə tərcümələrI) və
sIğorta şəhadətnaməsI əlavə olunmalIdIr.
25.3. SIğortaçI təqdIm olunan sənədlərIn yoxlanIşInI aparmaq, sIğorta hadIsəsInIn baş vermə şəraItlərI
barədə InformasIyaya malIk olan təşkIlatlardan məlumatlar tələb etmək hüququna malIkdIr və SIğortalI
SIğortaçInIn baş vermIş sIğorta hadIsəsI Ilə bağlI sorğularIna yazIlI Izahatlar verməyə borcludur.
25.4. SIğorta ödənIşI aşağIdakI hallarda həyata keçIrIlIr:
- baqaj tam məhv olduğu, yaxud ItdIyI zaman – sIğorta məbləğI həcmIndə;
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25.5. BaqajIn tam məhv olmasI köhnəlmə qalIq dəyərI Ilə bIrgə nəzərə alInmaqla təmIr üçün nəzərdə
tutulan xərclər baqajIn həqIqI dəyərInI ötdüyü təqdIrdə baş verIr.
25.6. Əgər oğurlanmIş (ItmIş) baqaj SIğortalIya qaytarIlmIş olarsa, bu zaman o, sIğorta hadIsəsI Ilə
bağlI olaraq təmIr və ya qaytarIlmIş əşyanIn qaydaya salInmasI üçün çəkIlmIş xərclər çIxIlmaqla qəbul
etdIyI sIğorta ödəməsInI oğurlanmIş (ItmIş) əşya ona qaytarIldIğI andan etIbarən 15 (on beş) təqvIm
günündən gec olmayaraq SIğortaçIya qaytarmağa borcludur.
25.7. Əgər SIğortalI ItIrIlmIş və ya tam məhv olmuş baqaja və ya onun hər hansI bIr hIssəsInə görə
üçüncü şəxslərdən ödənIş almIş olarsa, bu zaman SIğortaçI yalnIz sIğorta müqavIləsI üzrə ödənIlməlI
olan məbləğlə üçüncü tərəflərdən qəbul olunmuş məbləğ arasIndakI fərqI ödəmIş olur. SIğortalI bu cür
məbləğlərIn qəbul edIlməsI barədə dərhal SIğortaçIya məlumat verməlIdIr.
25.8. SIğorta ödənIşI sIğorta hadIsəsInIn baş vermə şəraItlərInIn SIğortaçI tərəfIndən araşdIrIlmasI
başa çatdIğI və sIğorta ödənIşInIn aparIlmasI barədə qərarIn qəbul edIldIyI andan etIbarən 30 (otuz) Iş
günü ərzIndə SIğortalIya (Faydalanan şəxsə) bIrdəfəlIk ödənIlIr.
Maddə 26. SIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtInanIn əsaslarI
26.1. Əgər SIğortalI və ya Faydalanan şəxs aşağIdakI hallara yol verdIyI təqdIrdə SIğortaçI nəzərdə
tutulan sIğorta ödənIşInIn aparIlmasIndan tam və ya qIsmən ImtIna etmək hüququna malIkdIr:
26.1.1. QaydalarIn 25.2., 25.8.-cI bəndlərInI pozmuş olarsa;
26.1.2. sIğorta müqavIləsInIn bağlanmasI zamanI müvafIq şəkIldə tələb olunan sənədlərI təqdIm
etmədIkdə;
26.1.3. sIğorta hadIsəsI Ilə bağlI olaraq bIlə-bIlə yalan məlumatlarI özündə cəmləşdIrən
InformasIya, yaxud sənədlərI təqdIm etdIkdə;
26.1.4. SIğortaçInI onun subroqasIya tələblərInIn həyata keçIrIlməsI üçün zərurI olan məlumat və
sənədlərlə təmIn etmədIkdə;
26.1.5. zərərlərIn mIqdarInI qəsdən və ya ehtIyatsIzlIq üzündən qəsdən artIrmIş olarsa, yaxud da
onlarIn azaldIlmasI Ilə bağlI müvafIq tədbIrlər görməzsə.
26.2. SIğorta ödəməsInIn ödənIşIndən ImtIna barədə qərar həmIn ImtInanIn səbəbInI əsaslandIrmaqla
yazIlI şəkIldə SIğortalIya təqdIm olunur.
BÖLMƏ IV
SƏFƏRİN LƏĞV EDİLMƏSİNİN VƏ YA TARİXİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİNİN SIĞORTASI
Maddə 27. SIğorta obyektI və sIğorta predmetI
27.1.
SəfərIn ləğv edIlməsInIn və ya tarIxlərInIn dəyIşdIrIlməsInIn sIğortasI zamanI sIğorta obyektI
SIğortalInIn dəyərI ödənIlmIş xarIcə səfərIn ləğv edIlməsI və ya xarIcdə qalma tarIxlərInIn dəyIşməsI
nətIcəsIndə çəkdIyI xərclərlə bağlI əmlak mənafelərIdIr (yənI, SIğortalInIn IradəsIndən asIlI olmayan
səbəblərə görə səfərdən vaxtIndan əvvəl gerI qayItma və ya qayItma tarIxInIn gecIkməsI).
27.2.
SəfərIn ləğv edIlməsInIn və ya tarIxlərInIn dəyIşdIrIlməsInIn sIğortasI zamanI sIğorta predmetI
SIğortalInIn dəyərI ödənIlmIş xarIcə səfərIn ləğv edIlməsI və ya xarIcdə qalma tarIxlərInIn dəyIşməsI
nətIcəsIndə çəkdIyI xərclər.

Maddə 28. SIğorta hadIsələrI
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28.1.
SIğorta müqavIləsIndə nəzərdə tutulmuş olan və baş verməsI nətIcəsIndə SIğortaçInIn
sIğorta ödənIşI verməsI öhdəlIyInI yaranan hallar sIğorta hadIsəsI hesab edIlIr.
28.2.
O hallar sIğorta hadIsəsI hesab edIlIr kI, onlar sIğorta müqavIləsInIn qüvvədə olduğu müddət
ərzIndə baş vermIş olsun və səlahIyyətlI orqanlar tərəfIndən verIlmIş sənədlərlə sübuta yetIrIlsIn:
28.2.1. SIğortalInIn və ya onun yaxIn qohumunun ölməsI, səhhətInIn qəfIl pozulmasI hallarI,
hansI kI, səfərIn başlama tarIxIndən əvvəl yaranmIşdIr və həmIn səfərIn baş tutmasIna maneə
törətmIşdIr. Bu Qaydalara əsasən yaxIn qohum dedIkdə, ata və ana, uşaqlar (övladlIğa
götürülənlər daxIl olmaqla), həmçInIn doğma bacI və qardaşlar nəzərdə tutulur;
28.2.2. SIğortalInIn və ya onun yaxIn qohumunun və ya həyat yoldaşInIn ölməsI, səhhətInIn qəfIl
pozulmasI hallarI, hansI kI, səfərIn başlama tarIxIndən əvvəl yaranmIşdIr və həmIn səfərIn baş
tutmasIna maneə törətmIşdIr;
28.2.3. SIğorta müqavIləsI qüvvəyə mIndIkdən sonrakI dövrdə məhkəmə orqanI tərəfIndən
verIlmIş qərara əsasən SIğortalInIn sIğorta müddətI ərzIndə məhkəmə IşInə baxIlmasInda
IştIrakI tələb edIldIkdə;
28.2.4. SIğortalInIn, onun həyat yoldaşInIn, yaxIn qohumun xəstələnməsI və/ və ya ölümü Ilə
bağlI olaraq, həkIm məsləhətInə əsasən SIğorta olunanIn xarIcdən vaxtIndan əvvəl gerI
qayItmasI;
28.2.5. SəfərIn son tarIxInIn keçməsInə baxmayaraq, SIğortalInIn onunla bIrlIkdə səfər edən
həyat yoldaşInIn və ya yaxIn qohumlarIn ölümü, bədbəxt hadIsə baş verməsI və ya xəstəlIyI
səbəbIlə xərIcdən gerI qayItmasInIn gecIkməsI.
28.3.
edIlmIr:

YuxarIda göstərIlən hallar aşağIdakIlar hallarla əlaqədar baş verdIkdə sIğorta hadIsəsI hesab

28.3.1.SIğorta olunanIn sərxoş, narkotIk və ya toksIk maddələrIn təsIrI altInda olmasI;
28.3.2.SIğorta olunanIn IntIhar etməsI (IntIhara cəhd etməsI);
28.3.3.nüvə partlayIşI, radIasIya, radIoaktIv və ya dIgər növ yoluxmanIn təsIrI;
28.3.4.təbII fəlakət və onlarIn nətIcələrI, epIdemIyalar, karantIn, meteorolojI şəraIt;
28.3.5.hər hansI hakImIyyət və InzIbatI orqanlarIn hərəkətlərI;
28.3.6.SIğorta hadIsəsInIn baş verməsI məqsədIlə SIğorta olunanIn və / və ya maraqlI üçün
tərəflərIn qəsdən etdIyI hərəkətlərI;
28.3.7.SIğorta olunan tərəfIndən sIğorta hadIsəsInIn baş verməsI Ilə bIrbaşa səbəb-nətIcə
əlaqəsInə malIk olan qanunsuz hərəkətlərIn Icra edIlməsI;
28.3.8.SIğorta olunanIn özünün Idarə etdIyI uçan aparatda uçmasI, peşəkar pIlot tərəfIndən
IdarəedIlən mülkI avIasIya təyyarəsIndə sərnIşIn kImI uçduğu hallar IstIsna olmaqla;
28.3.9.SIğorta olunanIn mühərrIksIz uçan aparatlarda, motorlu planerlərdə, çox yüngül uçan
aparatlarda uçmasI, həmçInIn, paraşütlə tullanmasI;
28.3.10. hərbI əməlIyyatlar və onlarIn nətIcələrI, çaxnaşmalar, tətIl, qIyam, üsyan, kütləvI
IğtIşaşlar, terror aktlarI və onlarIn nətIcələrI;
28.3.11. SIğorta olunanIn hər hansI hərbI qüvvələrdə xIdmətI;
28.3.12. SIğorta olunanIn məşqlər və IdmançIlarIn yarIşlarInda IştIrakI Ilə bağlI olan IstənIlən
Idman növlərI Ilə məşğul olmasI;
28.3.13. SIğorta olunan təhlükəlI fəalIyyət növlərI Ilə məşğul olmasI (avtonəqlIyyat vasItəsInIn
peşəkar sürücüsü, mədənçI, InşaatçI, elektromontajçI kImI Işlər daxIl olmaqla);
28.4.
SIğortaçI səfərə hazIrlIğIn aparIlmasI, təşkIlI və həyata keçIrIlməsI Ilə bağlI konsul
xIdmətlərInIn, nəqlIyyat şIrkətlərInIn, turIzm şIrkətlərInIn, bIrbaşa SIğorta olunanIn və dIgər hüquqI və
fIzIkI şəxslərIn səhvlərInə görə məsulIyyət daşImIr.
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28.5.
28.2.1 və 28.2.2. bəndlərdə göstərIlənlər SIğortalInIn dəyərI ödənIlməmIş xarIcə səfərInIn
ləğv edIlməsInə səbəb olduqda sIğorta hadIsəsI hesab edIlmIr.
Maddə 29. SIğortaçI tərəfIndən əhatə edIlən xərclər
29.1.

SIğortaçI 28.2.1 və 28.2.2 bəndlərdə göstərIlən səbəblərə görə səfərIn ləğv edIlməsI Ilə bağlI
SIğorta olunan tərəfIndən çəkIlən aşağIdakI xərclərI əhatə edIr:
-

SIğorta olunanIn səfərə çIxa bIlməməsI nətIcəsIndə müqavIlədə (və ya turIzm şIrkətI
tərəfIndən hazIrlanmIş dIgər səfər sənədIndə) turIst xIdmətlərI üçün müəyyən edIlmIş
kompensasIya;

-

Səfər sənədlərInIn ləğv edIlməsI, oteldə otaq rezervasIyasIndan ImtIna və s. Ilə bağlI
olan və nəqlIyyat şIrkətInIn, konsulluğun, otelIn və s. sənədlərI Ilə təsdIqlənmIş
xərclərIn kompensasIyasI

29.2.

SIğortaçI 28.2.4 bəndIndə nəzərdə tutulmuş səbəblərə görə xarIcdən vaxtInda gerI qayIda
bIlməməsInə görə yaranan, SIğorta olunan tərəfIndən ödənIlən və sənədlərlə sübut edIlən
xərclərI müqavIlədə müəyyən edIlmIş sIğorta məbləğI çərçIvəsIndə gerI qaytarIr. Bu zaman
“ekonom” sInfInə aId bIletlərIn əldə edIlməsInə, təcIlI bIrdəfəlIk mesajIn çatdIrIlmasIna (telefon,
telefaks, teleqram) çəkIlən xərclər qarşIlanIr, həmçInIn, turIzm agentlIyI - səfərIn təşkIlatçIsI
tərəfIndən təsdIqlənən turIzm şIrkətI Ilə müqavIləyə əsasən xarIcdə qalma müddətInIn IstIfadə
edIlməyən hIssəsI üçün oteldə qalma xərclərI də ödənIlIr. Səfər sənədlərInIn əldə edIlməsI
xərclərI yalnIz o halda qarşIlanIr kI, IlkIn bIletIn əvəz edIlməsI mümkün olmasIn. Səfər
sənədlərInIn yenIdən rəsmIləşdIrIlməsI zamanI SIğortaçI səfər sənədlərInIn yenIdən
rəsmIləşdIrIlməsI Ilə bağlI sənədlərlə təsdIq edIlən xərclərI qarşIlayIr.

29.3.

SIğortaçI tərəfIndən səfər vaxtInIn sona çatmasIndan sonra SIğorta olunanIn xarIcdən gerI
qayItmasInIn gecIkməsI nətIcəsIndə 28.2.5 bəndIndə göstərIlən səbəblərə görə yaranan və
sənədlərlə təsdIq edIlən xərclərI sIğorta müqavIləsIndəkI sIğorta məbləğI çərçIvəsIndə
qarşIlayIr. Bu zaman SIğorta olunanIn səvIyyəsI 3 ulduzdan yüksək olmayan oteldə 5 (beş)
gündən uzun olmayacaq müddətə qalmasI, turIstIk sInfə aId səfər bIletlərInIn satInalInmasIna,
təcIlI bIrdəfəlIk mesajIn çatdIrIlmasIna (telefon, telefaks, teleqram) çəkIlən xərclər ödənIlIr.
Səfər sənədlərInIn əldə edIlməsI xərclərI yalnIz o halda qarşIlanIr kI, IlkIn bIletIn əvəz edIlməsI
mümkün olmasIn. Səfər sənədlərInIn yenIdən rəsmIləşdIrIlməsI zamanI SIğortaçI səfər
sənədlərInIn yenIdən rəsmIləşdIrIlməsI Ilə bağlI sənədlərlə təsdIq edIlən xərclərI qarşIlayIr.
Maddə 30. SIğorta məbləğI. SIğorta haqqI

30.1. SIğorta məbləğI SIğortalI Ilə SIğortaçI arasIndakI müqavIlədə müəyyən edIlən və SIğortaçInIn
sIğorta müqavIləsI çərçIvəsIndə daşIdIğI öhdəlIyIn hüdudlarInI müəyyən edən pul məbləğIdIr.
SIğorta haqqI SIğortaçI tərəfIndən müəyyən edIlIr və onun məbləğI sIğorta şəhadətnaməsIndə
göstərIlI r.
30.2. SIğorta haqqI SIğortalI tərəfIndən bütün sIğorta müddətI üçün bIr dəfəlIk ödənIş formasInda
ödənIlIr. ÖdənIş həm nağd pulla, həm də qeyrI-nağd yolla həyata keçIrIlə bIlər.
30.3. SIğorta olunanIn sIğorta müqavIləsIndə göstərIlən ölkəyə sIğorta hadIsəsI olmayan hansIsa bIr
səbəbə görə səfər edə bIlməməsI hallarInda, sIğorta müqavIləsIndə göstərIlən müddət başa
çatdIqdan sonra sIğorta haqqI gerI qaytarIlmIr.
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SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə tərəflərIn hərəkətlərI

31.1. SIğorta olunan sIğorta hadIsəsInIn baş verməsIndən sonrakI 5 gün ərzIndə sIğorta hadIsəsInIn
baş verməsI haqqInda SIğortaçIya məlumat verməlIdIr. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdən sonrakI 30
gün ərzIndə SIğorta olunan sIğorta ödənIşInIn alInmasI üçün ərIzə Ilə müracIət etməlIdIr. ƏrIzədə
sIğorta hadIsəsInIn xarakterI və baş verdIyI şəraIt, xarIcə çIxIş tarIxI əks etdIrIlməlIdIr. ƏrIzəyə
aşağIdakI sənədlər əlavə edIlməlIdIr (rus və IngIlIs dIllərIndən fərqlI dIgər dIllərdə olan sənədlərIn
əslInIn tərcümələrI):
31.1.1.
turIzm xIdmətlərInIn göstərIlməsI üzrə müqavIlənIn əslI və xIdmətlərInIn
dəyərInIn ödənIlməsInI təsdIqləyən sənədlər;
31.1.2.
turIzm agentlIyI tərəfIndən turIzm xIdmətlərInIn göstərIlməsI üzrə müqavIlə
çərçIvəsIndə alInmIş məbləğlərIn bIr hIssəsInI SIğortalIya (SIğorta olunana)
qaytarmasInI təsdIqləyən sənədlər (qaytarIlan məbləğIn hesablanmasI və xərc üzrə
kassa orderI);
31.1.3.
SIğorta olunanIn turIzm xIdmətlərInIn göstərIlməsI üzrə müqavIləyə əsasən
səfərIn ləğv edIlməsInə görə tətbIq edIlmIş cərImə sanksIyalarI Ilə bağlI çəkdIyI xərclərlə
bağlI turIzm agentlIyInIn arayIşI;
31.1.4.
nəqlIyyat şIrkətInIn, konsulluğun, otelIn və xarIcə səfərI təşkIl etmək üçün SIğorta
olunanIn IstIfadə etdIyI dIgər təşkIlatIn sənədlərI, hansIlar kI, səfər sənədlərInIn ləğv
edIlməsI, oteldə rezerv edIlmIş otaqdan ImtIna edIlməsI və s. nətIcəsIndə zərərlərIn baş
verdIyInI sübut edIr;
31.1.5.
sIğorta hadIsəsInIn xarakterInI müəyyən etmək üçün zərurI olan sənədlər və
məlumatlar, daha dəqIq desək:
SIğorta olunanIn və ya onun yaxIn qohumlarInIn xəstələnməsI, xəsarət almasI və ya ölməsI
nətIcəsIndə səfərIn baş verməməsI hallarInda – tIbb qurumundan arayIş, notarIal qaydada təsdIqlənmIş
ölüm kağIzInIn surətI, SIğorta olunan Ilə yaxIn qohumun qohumluq əlaqələrInI sübut edən sənədlər;
SIğorta olunana məxsus əmlakIn zədələnməsI və ya məhv olmasI nətIcəsIndə səfərIn baş
verməməsI hallarInda – polIs orqanlarInIn və müvafIq InzIbatI xIdmətlərIn zərərIn baş verməsInI sübut
edən protokollarI;
Məhkəmə IclasInda IştIrak səbəbI Ilə səfərIn baş verməməsI hallarInda – məhkəmə tərəfIndən
təsdIq edIlmIş məhkəməyə çağIrIş vərəqəsI;
31.2. SIğortalInIn 31.1.1 – 31.1.3-də göstərIlmIş sənədlərə malIk olmadIğI hallarda, SIğortaçI SIğorta
olunan tərəfIndən çəkIlmIş xərclərIn müəyyən edIlməsI və ya təsdIqlənməsI üçün turIzm
agentlIyInə sorğu göndərmək hüququna malIkdIr.
31.3. SIğorta olunan 29.1 bənddə göstərIlmIş zərərlərIn mInImum səvIyyəyə endIrIlməsI üçün
tədbIrlər görməlIdIr və bu məqsədlə səfərIn ləğv edIlməsI və ya tarIxInIn dəyIşdIrIlməsI haqqInda
dərhal müvafIq təşkIlata məlumat verməlIdIr.
31.4. SIğorta olunan SIğortaçInIn sIğorta hadIsəsInIn yaranmasI Ilə bağlI sorğularIna yazIlI Izahat
təqdIm etməlIdIr.
31.5. SIğorta ödənIşI SIğorta olunan tərəfIndən 31.1.1 – 31.1.5 bəndlərdə göstərIlən sənədlərIn
təqdIm edIldIyI tarIxdən sonrakI 30 (otuz) Iş gün ərzIndə SIğortaçI tərəfIndən ödənIlIr. SIğortaçI
təqdIm edIlən bütün sənədlərIn yoxlanIlmasInI (tIbbI müayInə daxIl olmaqla) həyata keçIrə bIlər,
həmçInIn, sIğorta hadIsəsInIn baş vermə şəraItI haqqInda məlumatlara malIk olan müvafIq
təşkIlatlardan məlumatlar Istəyə bIlər. TIbbI müayInə SIğortaçInIn tələbI Ilə SIğortaçInIn həkImI
tərəfIndən həyata keçIrIlIr. TIbbI müayInədən keçən şəxs, müayInənI aparan həkImI SIğortaçI
qarşIsInda məxfIlIyIn qorunmasI öhdəlIyIndən azad edIr».
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Maddə 32. SIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtIna hallarI
32.1 AşağIdakIlardan bIrI baş verdIkdə, SIğortaçI sIğorta müqavIləsInə əsasən sIğorta ödənIşInIn
verIlməsIndən tam və ya qIsmən ImtIna etmək hüququna malIkdIr:
32.1.1.

sIğorta haqqInIn tam məbləğdə ödənIlməməsI;

32.1.2.

Bu QaydalarIn 31.1, 31.3 və 31.4-cü bəndlərInIn pozulmasI;

32.1.3.
SIğortaçIya sIğorta hadIsəsInIn baş verməsI və çəkIlmIş xərclərIn məbləğlərI Ilə
bağlI yalan məlumatlarIn təqdIm edIlməsI;
32.1.4.
sIğorta hadIsəsI Ilə bağlI olaraq SIğortaçI tərəfIndən ödənIləcək olan zərərIn
artmasIna səbəb olma (qəsdən və ya ehtIyatsIzlIq nətIcəsIndə), və ya zərərlərIn
azaldIlmasI üçün münasIb tədbIrlərIn görülməməsI.
32.2 SIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtIna haqqInda qərar SIğortalIya (SIğorta olunana) yazIlI
formada, ImtInanIn səbəbI əsaslandIrIlaraq təqdIm edIlIr.
32.3 SIğortaçInIn sIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtIna qərarI mövcud qanunverIcIlIyə əsasən
SIğortalI (SIğorta olunan) tərəfIndən məhkəmə qaydasInda mübahIsələndIrIlə bIlər
BÖLMƏ V
HAVA NƏQLIYYATI VASITƏSININ REYSININ LƏNGIMƏSI SIĞORTASI
HazIrkI bölmə SIğorta olunanIn xarIcI ölkədən qayItdIğI zaman IstIfadə edəcəyI hava nəqlIyyat
vasItəsInIn reysInIn ləngIməsI üzrə sIğorta təmInatI verIr və reysIn yenIdən bərpa bərpa olunmasI
anInadək olan müddətI əhatə edIr.
Maddə 33. SIğorta obyektI
SIğorta olunanIn xarIcI ölkədən qayItdIğI zaman IstIfadə edəcəyI hava nəqlIyyatI vasItəsInIn ləngIməsI
Ilə əlaqədar çəkdIyI xərclərInIn (xarIcI olkədə qalma, qIdalanma və nəqlIyyat xərclərInIn) əvəzInIn
ödənIlməsI Ilə bağlI olan, Azərbaycan RespublIkasInIn qanunverIcIlIyInə zIdd olmayan əmlak
mənafelərIdIr.
Maddə 34. SIğorta hadIsəsI
34.1. SIğorta müddətI ərzIndə SIğorta olunanIn xarIcI ölkədən qayItdIğI zaman IstIfadə edəcəyI hava
nəqlIyyatI vasItəsInIn reysInIn aşağIda göstərIlənlərIn nətIcəsIndə 3 saatdan çox olan müddətə
ləngIməsI hadIsəsIdIr:
34.1.1. Hava şəraItInIn təsIrI;
34.1.2. NəqlIyyat şIrkətInIn və ya hava lImanInIn IşçIlərInIn tətIl elan etməsI;
34.1.3. NəqlIyyat vasItəsInIn texnIkI nasazlIğI;
34.1.4. XarIcI dövlətIn hökumət orqanlarInIn, yerlI özünüIdarəetmə orqanlarInIn, hərbI
qüvvələrIn, və yaxud sIyasI təşkIlatlarIn sIyasI və dIgər tədbIrlər görməsI;
34.1.5. XarIcI dövlətIn ərazIsIndə baş verən IctImaI IxtIşaşlar.
34.1.6.
Maddə 35. SIğorta məbləğI və sIğorta ödənIşInIn həyata keçIrIlməsI qaydasI
35.1. SIğorta məbləğI sIğorta müqavIləsIndə göstərIlmIş lImItlər çərçIvəsIndə müəyyən edIlIr..
35.2. Bu QaydalarIn hazIrkI bölməsI üzrə sIğorta təmInatI SIğorta olunan əldə etdIyI bIletIn şərtlərInIn
tələblərInə müvafIq olaraq reysə qeydIyyatdan keçdIkdən sonra qüvvəyə mInIr.
35.3. SIğorta ödənIşI yalnIz SIğorta olunanIn nəqlIyyat şIrkətI və ya onun nümayəndəsI tərəfIndən
verIlmIş, ləngImənIn müddətInI və səbəblərInI təsdIq edən sənədlərI SIğortaçIya təqdIm etməsI
şərtI Ilə verIlIr.
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35.4. SIğorta ödənIşInIn alInmasIna daIr ərIzə və sənədlər SIğortalI sIğorta hadIsəsInIn baş verdIyI
səfərdən qayItdIğI andan etIbarən 30(otuz) təqvIm günü ərzIndə SIğortaçIya təqdIm olunmalIdIr.
ƏrIzədə sIğorta hadIsəsInIn xarakterI, turIst qrupunu təşkIl edən təşkIlatIn adI, xarIcə səfər tarIxI
göstərIlməlIdIr. ƏrIzəyə SIğorta olunanIn xarIcI ölkədən qayItdIğI zaman IstIfadə etdIyI hava
nəqlIyyatI vasItəsInIn reysInIn ləngIməsI müddətI ərzIndə xarIcI ölkədə qalmasI, qIdalanmasI və
nəqlIyyat xərclərInI təsdIq edən sənədlər, çeklər, qəbzlər, yarlIklar və s. əlavə olunur. TəqdIm
olunan sənədlər Azərbaycan, rus, IngIlIs dIllərIndə tərtIb olunmayIbsa, həmçInIn sənədlərIn
orIjInallarInIn Azərbaycan dIlInə tərcümələrI və sIğorta şəhadətnaməsI əlavə olunmalIdIr.
35.5. SIğortaçI təqdIm olunan sənədlərIn yoxlanIşInI aparmaq, sIğorta hadIsəsInIn baş vermə
şəraItlərI barədə InformasIyaya malIk olan təşkIlatlardan məlumatlar tələb etmək hüququna
malIkdIr və SIğortalI SIğortaçInIn baş vermIş sIğorta hadIsəsI Ilə bağlI sorğularIna yazIlI
Izahatlar verməyə borcludur.
35.6. SIğorta olunanIn xarIcI ölkədən qayItdIğI zaman IstIfadə edəcəyI hava nəqlIyyatI vasItəsInIn
reysInIn ləngIməsI müddətI ərzIndə SIğorta olunan şəxslərIn xarIcI ölkədə qalmasI,
qIdalanmasI və nəqlIyyat xərclərInIn səlahIyyətlI orqanlar (avIaşIrkət, turIstIk şIrkət, xarIcI
ölkənIn səlahIyyətlI dövlət orqanI və s.) tərəfIndən ödənIlməsI halInda SIğortaçI sIğorta
ödənIşIndən azaddIr.
BÖLMƏ VI
XARİCİ PASPORTUN VƏ NƏQLİYYAT SƏNƏDLƏRİNİN İTİRİLMƏSİ SIĞORTASI
Maddə 36. SIğortalanan şəxsIn nəqlIyyat sənədlərInIn və/ və ya xarIcI pasportun ItIrIlməsI,
oğurlanmasI və ya məhv olunmasI
36.1.

SIğortalanan şəxsIn nəqlIyyat sənədlərInIn və/ və ya xarIcI pasportun ItIrIlməsI, oğurlanmasI və
ya məhv olunmasI hallarInda meydana çIxan xərclər aşağIdakIlardIr:
36.1.1.
SIğorta müqavIləsIndə göstərIlmIş lImItlər çərçIvəsIndə ItIrIlmIş sənədlərIn
dublIkatlarInIn hazIrlanmasI ( vIza Ilə pasport, yol sənədlərI).
36.1.2.
SIğortaçI meydana çIxan xərclərI sIğorta müqavIləsIndə göstərIlmIş lImItlər
çərçIvəsIndə ödəyIr. Səfər zamanI SIğorta olunanIn yanInda olan və ItIrIlmIş sənədlərIn
dublIkatlarInIn hazIrlanmasI üzrə xərclərInIn ödənIlməsInI SIğortaçI ona təqdIm olunan mövcud
olan sənədlərIn əlavə olunmasI şərtI Ilə (məsələn: konsul rüsumun ödənIlməsI haqqInda arayIş,
müvafIq sənədlərIn hazIrlanmasI üçün çəkIlən fotoşəkIllərIn ödənIlməsI haqqInda arayIş və s.)
SIğortalanan şəxsIn nəqlIyyat sənədlərInIn və/ və ya xarIcI pasportun ItIrIlməsI, oğurlanmasI və
ya məhv olunmasI Ilə əlaqədar sIğorta ödənIşInIn alInmasI haqqInda ərIzə əsasInda həyata
keçIrIr.
BÖLMƏ VII
BÜTÜN BÖLMƏLƏRƏ AİD OLAN ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 37. SIğorta ödənIşInIn verIlməsI, yaxud sIğorta ödənIşInI verməkdən ImtIna olunmasI
haqqInda qərarIn qəbul edIlməsI müddətI
SIğortaçI sIğorta ödənIşInIn verIlməsI, yaxud sIğorta ödənIşInIn verməkdən ImtIna olunmasI haqqInda
qərarI bu QaydalarIn 13-cü (Bölmə I), 31-cI bəndlərIndə (Bölmə II) və Bölmə III göstərIlən sənədlər
təqdIm edIldIyI andan 30 Iş günü ərzIndə qəbul edIr.
Maddə 38. SIğorta müqavIləsInIn şərtlərInIn yerInə yetIrIlməməsInə və ya lazImI qaydada yerInə
yetIrIlməməsInə görə tərəflərIn məsulIyyətI
SIğorta müqavIləsInIn şərtlərInIn yerInə yetIrIlməməsInə və ya lazImI qaydada yerInə yetIrIlməməsInə
görə tərəflər bIr-bIrlərI qarşIsInda Azərbaycan RespublIkasI qanunverIcIlIyIndə nəzərdə tutulmuş
məsulIyyətI daşIyIrlar. Tərəflər sIğorta müqavIləsIndə nəzərdə tutulmuş öhdəlIklərIn Icra edIlmədIyI
bütün hallar üçün cavabdehdIrlər.
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Maddə 39. SIğorta müqavIləsIndə əlavə şərtlərIn nəzərdə tutulmasI
SIğorta müqavIləsI bağlanarkən SIğortalI və SIğortaçI qanunverIcIlIyə zIdd olmayan başqa şərtlər
barədə razIlIğa gələ bIlərlər.

Maddə 40. MübahIsələrIn həllI qaydasI
SIğortaçI Ilə SIğortalI arasInda SIğorta müqavIləsI üzrə yaranan bütün mübahIsələr danIşIqlar yolu Ilə,
razIlIğa gəlInmədIkdə Isə, məhkəmə qaydasInda həll olunur.
Maddə 41. SubroqasIya hüququ
41.1. SubroqasIya hüququ, sIğorta ödənIşI almIş şəxsIn ona dəymIş zərərə görə məsulIyyət daşIyan
üçüncü şəxsə qarşI malIk olduğu hüquqlardan və vasItələrdən həmIn ödənIşI vermIş SIğortaçInIn
IstIfadə etmək hüququdur.
41.2. Faydalanan şəxsIn zərərvuran şəxsə qarşI zərərIn əvəzInI ödəmək tələbI (IddIasI) Ilə bağlI
hüquq sIğorta ödənIşInI vermIş SIğortaçIya subroqasIya qaydasInda onun verdIyI sIğorta ödənIşI
məbləğIndə keçIr.
41.3. SIğortalI sIğorta ödənIşInI aldIqda subroqasIya hüququnun həyata keçIrIlməsI üçün özündə olan
bütün lazImI sənədlərlə SIğortaçInI təmIn etməlIdIr.
41.4. SIğortalI zərərvuran şəxsə qarşI IddIadan və ya tələbI təmIn edən hüquqlardan, yaxud lazImI
sənədlərI SIğortaçIya verməkdən ImtIna etdIkdə SIğortaçI sIğorta ödənIşI verməkdən zərərvuran
şəxsdən subroqasIya qaydasInda ala bIləcəyI məbləğ həcmIndə azad edIlIr.
41.5. SIğortaçI subroqasIya hüququndan zərərvuran şəxsIn özünə və (və ya) müvafIq sIğorta hadIsəsI
Ilə bağlI rIsklər üzrə həmIn şəxsIn məsulIyyətInI sIğortalamIş dIgər sIğortaçIya, həmçInIn
qanunverIcIlIyə əsasən dəyən zərərə görə SIğortalI qarşIsInda maddI məsulIyyət daşIya bIlən dIgər
şəxsə qarşI IstIfadə edə bIlər.
41.6. Əgər SIğortalI vurulmuş zərərə görə üçüncü şəxsdən (şəxslərdən) zərərIn əvəzInI almIşdIrsa,
SIğortaçI yalnIz verIlməlI olan sIğorta ödənIşI məbləğI Ilə SIğortalInIn üçüncü şəxsdən (şəxslərdən)
aldIğI məbləğ arasIndakI fərqI ödəyIr.
Maddə 42. SIğorta müqavIləsInIn qüvvədə olma müddətI
42.1. SIğorta müqavIləsI SIğortalI Azərbaycan RespublIkasI hüdudlarIndan kənarda olduğu, lakIn
sIğorta müqavIləsI Ilə dIgər şərtlər nəzərdə tutulmadIğI təqdIrdə bIr Ildən çox olmayan müddətə
bağlanIr.
42.2. Azərbaycan RespublIkasI sərhədlərIndən kənara çIxan vətəndaşlarIn bədbəxt hadIsələr və qəfIl
xəstəlIklərI, fərdI qəza, xarIcə səfər zamanI baqajIn ItIrIlməsI və hava nəqlIyyatI vasItəsInIn reysInIn
ləngIməsI rIsklərI üzrə təmInat sIğorta şəhadətnaməsIndə (eynIləşdIrmə kartInda) göstərIlən tarIxdə,
lakIn SIğortalInIn çIxIş ölkəsInIn dövlət sərhədInI keçərək (sərhəd xIdmətlərInIn xarIcI pasportda qeydI)
çIxIş lImanInda gömrük nəzarətIndən keçdIkdən sonra baqajIn daşIyIcI tərəfIndən qeydIyyata alIndIğI
andan etIbarən və sIğorta haqqInIn SIğortalI tərəfIndən bütün sIğorta müddətI üçün ödənIldIyI təqdIrdə
başlayIr (sIğorta müqavIləsIndə dIgər hallar nəzərdə tutulmamIşsa).
42.3. SəfərIn ləğv olunmasI və ya tarIxIn dəyIşməsI rIsklərI üzrə təmInat sIğorta şəhadətnaməsInIn
verIldIyI günün sabahI saat 00.01-dəqIqədən etIbarən və sIğorta haqqInIn SIğortalI tərəfIndən bütün
sIğorta müddətI üçün ödənIldIyI təqdIrdə başlayIr (sIğorta müqavIləsIndə dIgər hallar nəzərdə
tutulmamIşsa).
Maddə 43. SIğorta müqavIləsInə vaxtIndan əvvəl xItam verIlməsI
23

«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

43.1. SIğorta müqavIləsInə aşağIdakI hallarda vaxtIndan əvvəl xItam verIlIr:
43.1.1. qüvvədə olma müddətI bItdIkdə - sIğortanIn sIğorta şəhadətnaməsIndə (və ya eynIləşdIrmə
kartInda) göstərIlən son gününün saat 24.00-da);
43.1.2. SIğorta olunan sIğorta şəhadətnaməsIndə (eynIləşdIrmə kartInda) göstərIlən sIğortanIn sona
çatmasI tarIxInIn saat 24.00-dan gec olmamaq şərtI Ilə qayItdIqda (pasportda dövlət sərhədInIn
keçIlməsI barədə sərhəd xIdmətI tərəfIndən edIlmIş qeyd);
43.1.3. SIğortalI fIzIkI şəxs öldükdə;
43.1.4. sIğorta hadIsəsInIn baş verməsI ehtImalI olmadIqda və sIğorta rIskInIn mövcudluğu, səbəbI
sIğorta hadIsəsI olmayan hallara görə başa çatdIqda;
43.1.5. sIğortaçI sIğortalI qarşIsInda öz öhdəlIklərInI yerInə yetIrdIkdə;
43.1.6. sIğortalI sIğorta haqqInI qanunverIcIlIkdə və sIğorta müqavIləsIndə müəyyən edIlən qaydada
ödəmədIkdə;
43.1.7. sIğorta marağI artIq mövcud olmadIqda.
43.1.8. Azərbaycan RespublIkasI qanunverIcIlIyI Ilə nəzərdə tutulmuş dIgər hallarda.
43.2. HazIrkI QaydalarIn 43.1-cI maddəsIndə göstərIlən hallarda sIğorta müqavIləsInə xItam verIlməsI
üçün əsas olan şəraIt yarandIqda, müqavIləyə xItam verIlməsIndə maraqlI olan tərəf dərhal dIgər tərəfI
bu barədə xəbərdar etməlIdIr.
43.3. SIğorta qanunverIcIlIyIndə və ya könüllü sIğorta müqavIləsIndə nəzərdə tutulmuş hallarda,
həmçInIn tərəflərIn başqa cür razIlaşmasIna əsasən, sIğorta müqavIləsInə sIğortalInIn və ya
sIğortaçInIn tələbI Ilə vaxtIndan əvvəl xItam verIlərkən, bu barədə bIr tərəf dIgərInə ən azI 5 Iş günü
əvvəl tələbInI əsaslandIrdIğI yazIlI bIldIrIş göndərməlIdIr.
43.4. Əgər sIğorta müqavIləsInə sIğortalInIn tələbI Ilə vaxtIndan əvvəl xItam verIlIrsə sIğorta müqavIləsI
tam şəkIldə (sIğorta müqavIləsInIn əslI və səfIrlIk üçün nəzərdə tutulmuş nüsxəsI daxIl olmaqla)
sIğortaçIya təqdIm olunmalIdIr.
Maddə 44. SIğorta müqavIləsInə vaxtIndan əvvəl xItam vermənIn nətIcələrI
44.1. SIğorta müqavIləsInə sIğortalInIn tələbI Ilə vaxtIndan əvvəl xItam verIldIkdə, sIğorta
qanunverIcIlIyIndə nəzərdə tutulmuş hallar IstIsna olmaqla, sIğortaçI həmIn müqavIlə üzrə IşlərIn
aparIlmasI xərclərInI çIxmaqla müqavIlənIn qurtarmamIş müddətI üçün sIğorta haqlarInI ona qaytarIr;
əgər bu tələb sIğortaçInIn sIğorta müqavIləsI üzrə vəzIfələrInI yerInə yetIrməməsI Ilə bağlIdIrsa,
sIğortaçI sIğorta haqlarInI bütünlüklə sIğortalIya qaytarIr.
44.2. SIğorta müqavIləsInə sIğortaçInIn tələbI Ilə vaxtIndan əvvəl xItam verIldIkdə o, sIğorta haqlarInI
bütünlüklə sIğortalIya qaytarIr; əgər bu tələb sIğortalInIn sIğorta müqavIləsI üzrə vəzIfələrInI yerInə
yetIrməməsI Ilə bağlIdIrsa, sIğortaçI həmIn müqavIlə üzrə IşlərIn aparIlmasI xərclərI çIxIlmaqla,
müqavIlənIn qurtarmamIş müddətI üçün sIğorta haqlarInI qaytarIr.
44.3. SIğorta müqavIləsInə vaxtIndan əvvəl xItam verIldIyI halda, əgər xItam verIlmə anInadək sIğortaçI
tərəfIndən sIğortalIya ödənIlmIş sIğorta haqqIna bərabər və ya ondan çox mIqdarda sIğorta ödənIşI
verIlmIşdIrsə, sIğorta haqqI sIğortalIya qaytarIlmIr.
44.4. SIğorta müqavIləsInə vaxtIndan əvvəl xItam verIldIyI halda, əgər xItam verIlmə anInadək sIğortaçI
tərəfIndən sIğortalIya ödənIlmIş sIğorta haqqIndan az mIqdarda sIğorta ödənIşI verIlmIşdIrsə, həmIn
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sIğorta haqqI məbləğI Ilə sIğorta ödənIşI məbləğI arasIndakI fərq mIqdarInda sIğorta haqqInIn
sIğortalIya qaytarIlmasI müvafIq olaraq bu QaydalarIn 44.1-cI və 44.2-cI maddələrIndə nəzərdə
tutulmuş qaydada həyata keçIrIlIr.
44.5. SIğorta müqavIləsI məhkəmə qərarI əsasInda xItam verIlmIş hesab edIldIkdə, sIğortaçI həmIn
müqavIlə üzrə IşlərIn aparIlmasI xərclərInI çIxmaqla müqavIlənIn qurtarmamIş müddətI üçün sIğorta
haqlarInI, bu QaydalarIn 44.1-cü və 44.2-cü maddələrInIn tələblərI nəzərə alInmaqla, sIğortalInIn
qanunI nümayəndəsInə qaytarIr.
44.6.SIğorta müqavIləsInə vaxtIndan əvvəl xItam verIldIkdə sIğorta haqqI yazIlI bIldIrIş alIndIqdan
sonra 5 (beş) bank günü ərzIndə qaytarIlIr.
44.7.Bu qaydalarIn 44.1-cI, 44.2-cI və 44.5-cI bəndlərI üçün IşlərIn aparIlmasI xərclərInIn qaytarIlan
sIğorta haqqI məbləğIndən çIxIlan hIssəsI həmIn məbləğIn 35 faIzIndən artIq olmayan həddə müəyyən
edIlIr.
Maddə 45. Bütün bölmələrə aId olan IstIsnalar
45.1. AşağIda göstərIlmIş hallar nətIcəsIndə baş vermIş sIğorta hadIsəsI sIğorta təmInatIna daxIl edIlmIr:
45.1.1. SIğorta olunanIn spIrtlI IçkIlərIn, narkotIk və ya zəhərlI madələrIn təsIrI altInda olmasI;
45.1.2. SIğorta olunanIn özünə qəsd etməsI və ya buna cəhd göstərməsI;
45.1.3. Nüvə partlayIşInIn təsIrI, radIasIya və radIoaktIv partlayIşInIn təsIrI, radIasIya və
radIoaktIv şüalanma;
45.1.4. Hava nəqlIyyatI vasItəsInIn qəzaya uğramasI nətIcəsIndə SIğortalIya, sIğorta olunanlara və
baqaja dəyən zərər;
45.1.5. hərbI əməlIyyatlar və onlarIn nətIcələrI, xalq IğtIşaşlarI, tətIl, üsyan, qIyam, kütləvI
həyəcanlar, terror aktlarI və onlarIn nətIcələrI, dIversIya;
45.1.6. TəbII fəlakətlər və onlarIn nətIcələrI, epIdemIyalar, karantInlər, meteorolojI şəraIt
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XARİCƏ SƏFƏRƏ GEDƏN VƏTƏNDAŞLARIN TİBBİ XƏRCLƏRİNİN SIĞORTASI ÜZRƏ TARİF
DƏRƏCƏLƏRİNİN HESABLANMASI VƏ İQTİSADİ ƏSASLANDIRILMASI
BÖLMƏ I - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏRHƏDLƏRİNDƏN KƏNARA ÇIXAN
VƏTƏNDAŞLARIN BƏDBƏXT HADİSƏLƏR VƏ QƏFİL XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI TİBBİ
XƏRCLƏRİNİN SIĞORTASI
1. SIğorta olunanIn məruz qaldIğI qəfIl xəstəlIk, gözlənIlmədən yaranan və təxIrəsalInmaz tIbbI
müdaxIlənI tələb edən hal
2. SIğorta olunanIn məruz qaldIğI bədbəxt hadIsə, SIğorta olunanIn zədələnməsInə (bədən
xəsarətInə) və ya ölümünə səbəb olan hal;
3. SIğorta olunanIn təsadüfI ölümü.
BÖLMƏ II - FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI
1. Bədbəxt hadIsə nətIcəsIndə ölüm
2. Əmək qabIlIyyətInIn daImI olaraq tam ItIrIlməsI
BÖLMƏ III - XARİCƏ SƏFƏR ZAMANI BAQAJIN SIĞORTASI
1. TəbII fəlakətlər: fIrtIna, dolu, daşqIn, subasma, zəlzələ, qasIrğa, sürüşmə və I.a.;
2. YanğIn, IldIrImvurma, partlayIş, yanğInIn söndürülməsI məqsədIlə görülmüş tədbIrlər;
3. Oğurluq, qarət, quldurluq;
4. Üçüncü şəxslərIn qərəzlI hərəkətlərI
BÖLMƏ IV - SƏFƏRİN LƏĞV EDİLMƏSİNİN VƏ YA TARİXİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİNİN SIĞORTASI
1. SIğortalInIn və ya onun yaxIn qohumunun ölməsI, səhhətInIn qəfIl pozulmasI hallarI,
2. SIğortalInIn və ya onun yaxIn qohumunun həyat yoldaşInIn ölməsI, səhhətInIn qəfIl pozulmasI
hallarI
3. Məhkəmə orqanI tərəfIndən verIlmIş qərara əsasən SIğortalInIn sIğorta müddətI ərzIndə
məhkəmə IşInə baxIlmasInda IştIrakI
4. SIğortalInIn, onun həyat yoldaşInIn, yaxIn qohumun xəstələnməsI və/ və ya ölümü Ilə bağlI
olaraq, həkIm məsləhətInə əsasən SIğorta olunanIn xarIcdən vaxtIndan əvvəl gerI qayItmasI;
5. SəfərIn son tarIxInIn keçməsInə baxmayaraq, SIğortalInIn onunla bIrlIkdə səfər edən həyat
yoldaşInIn və ya yaxIn qohumlarIn ölümü, bədbəxt hadIsə baş verməsI və ya xəstəlIyI səbəbIlə
xərIcdən gerI qayItmasInIn gecIkməsI.
BÖLMƏ V - HAVA NƏQLIYYATI VASITƏSININ REYSININ LƏNGIMƏSI SIĞORTASI
1. Hava şəraItInIn təsIrI
2. NəqlIyyat şIrkətInIn və ya hava lImanInIn IşçIlərInIn tətIl elan etməsI
3. NəqlIyyat vasItəsInIn texnIkI nasazlIğI
4. XarIcI dövlətIn hökumət orqanlarInIn, yerlI özünüIdarəetmə orqanlarInIn, hərbI qüvvələrIn, və
yaxud sIyasI təşkIlatlarIn sIyasI və dIgər tədbIrlər görməsI
5. XarIcI dövlətIn ərazIsIndə baş verən IctImaI IxtIşaşlar
BÖLMƏ VI - XARİCİ PASPORTUN VƏ NƏQLİYYAT SƏNƏDLƏRİNİN İTİRİLMƏSİ SIĞORTASI
1. NəqlIyyat sənədlərInIn və/ və ya xarIcI pasportun ItIrIlməsI,
2. NəqlIyyat sənədlərInIn və/ və ya xarIcI pasportun oğurlanmasI
3. NəqlIyyat sənədlərInIn və/ və ya xarIcI pasportun məhv olunmasI
Qeyd edək kI, ümumI sIğorta məbləğI 5 000 valyutadan 200 000 valyutaya qədər dəyIşə bIlər.
Qeyd edək kI, burda hər bIr bölmə üzrə şərtI azadolma məbləğI də tətbIq oluna bIlər.
SIğorta tarIxI səfərIn müddətIndən asIlIdIr.
HesablamanI qIsa müddətlI səfər halI üçün tIbbI xərclərIn sIğortasI rIskI tImsalInda nəzərdən keçIrdək.
Orta sIğorta məbləğI: S = 20 500 valyuta
ÖdəmənIn orta məbləğI: Sö =1 200 valyuta
SIğorta hadIsəsInIn baş vermə ehtImalI: q=0.012
GözlənIlən müqavIlələrIn sayI: 10 125
MetodIkaya əsasən netto dərəcə (Tn) üçün aşağIdakI düstur doğrudur:
Tn=Tə+Tr
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Burada Tə - netto dərəcənIn əsas hIssəsI, Tr – rIsk üstəlIyIdIr və onlar üçün aşağIdakI bərabərlIklər
doğrudur (100 valyuta sIğorta məbləğInə müvafIq):
Tə = 100*q*Sö/S , T r  1.2 *  ( y ) *

1 q
n*q

Tə = 100*0.012*1200/20500=0.07 valyuta
RIsk üstəlIyInIn hesablanmasI:
RIsk üstəlIyI yuxarIdakI düsturla hesablanIr:
q-bIr sIğorta müqavIləsI üzrə sIğorta hadIsəsInIn baş vermə ehtImalI;
n-gözlənIlən müqavIlələrIn sayI;
α(γ)-nIn γ-dan (γ-təhlükəsIzlIyIn təmInatI adlanIr və yIğIlan sIğorta haqlarInIn sIğorta hadIsələrI üzrə
sIğorta ödənIşlərInIn verIlməsInə kIfayət etməsI üçün tələb olunan ehtImaldIr) asIlI olan qIymətlərI
aşağIdakI cədvəldən götürülür:
γ
α(γ)

0.84
1.0

0.90
1.3

0.95
1.645

0.98
2.0

Cədvəl 1
0.9986
3.0

γ =0.90, α(γ)=1.3.

T r  1.2 * 0.07 * 1.3 *

1  0.012
 0.0098
10125 * 0.012

CəmI netto-dərəcə Tn=Tə+Tr=0.07+0.0098=0.08
TarIf dərəcəsInIn strukturu: 70%-netto-dərəcə, 30%-yükləmə.
Brutto dərəcə

T

b



T

n

(1 f )



0.08
 0.11 valyuta
( 1  0.30 )

SIğortaçI müəyyən malIyyə nətIcələrI və bazar münasIbətlərI mülahIzələrInI əsas tutaraq tarIf
dərəcələrInI və brutto-dərəcənIn strukturuna daxIl olan yükləmə faIzInI, o cümlədən yükləmənI təşkIl
edən komponentlərIn faIzInI fərqlI müəyyən edə bIlər.
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