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MÜNDӘRİCAT 
 
 

Anlayışlar 
 
Ümumi müddәalar 
 
1. Sığorta sinfi vә sığorta obyekti 

2. Sığorta tәminati vә sığorta risklәri 

3. Sığorta mәblәği vә azadolma mәblәği.  

4. Sığorta haqqi 

5. Sığorta tәminatına daxil edilmәyәn hallar 

6. Sığorta tәminatının hüquqi qüvvәyә minmә vә hüquqi qüvvәdәn düşmә vaxtları 

7. Sığorta müqavilәsi bağlanan zaman sığortalının mәlumat vermә vәzifәlәri 

8. Sığorta haqqının ödәnilmәsi vә sığortaçının mәsuliyyәtinin başlanması 

9. Sığorta müddәti әrzindә tәrәflәrin vәzifәlәri vә mәsuliyyәti 

10. Sığortalının sığorta şәhadәtnamәsi hüquqi qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә vәzifәlәri 

11. Sığorta hadisәsi baş verdiyi zaman sığortalının vәzifәlәri 

12. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi 

13. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermә ilә bağlı xәbәrdar etmә 

14. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәnin nәticәlәri 

15. Sığorta ödәnişi 

16. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr 

17. Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları 

18. Zәrәrin müәyyәn edilmәsi 

19. Ödәniş мәblәğinin аzаldılması vә ödәnilmәsindәn imtina halları 

20. Sığorta ödәnişinin hesablanması 

21. Zәrәr vә ödәnişin sona çatması 

22. Sığorta ödәnişi haqqında qәrarin qәbul edilmәsi 

23. Mülkiyyәt sahibinin dәyişdiyi hallar 

24. Mülkiyyәt hüququnun verilmәsi 

25. Mәlumat vә xәbәrdarlıqlar 

26. Iş sirlәrinin gizli saxlanılması 

27. Tәrәflәrin mәsuliyyәti 

28. Mübahisәlәrin hәlli qaydası 

29. Xüsusi şәrtlәr 



 3

ANLAYIŞLAR 
 
Bu Qaydalarda vә bu Qaydalar әsasında bağlanmış Sığorta müqavilәlәrindә aşağıdakı әsas anlayışlardan istifadә olunur: 

Sığortaçı - sığorta qanunvericiliyi әsasında sığorta fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün müvafiq lisenziyaya malik olan, Sığorta 
müqavilәsindә nәzәrdә tutulan sığorta hadisәsi baş verdiyi halda qanunvericiliklә vә ya müqavilә ilә müәyyәn olunmuş 
qaydada sığorta ödәnişini vermәk öhdәliyi daşıyan Sığorta müqavilәsinin tәrәfi olan yerli hüquqi şәxs; 
 
Sığortalı - sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan, Sığorta müqavilәsinin  tәrәfi; 
 
Sığorta olunan - Sığorta müqavilәsi әsasında әmlak mәnafelәri sığortalanan şәxs; 
 
Faydalanan şәxs - Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq sığorta ödәnişini almaq hüququ olan şәxs; Sığorta müqavilәsindә 
Faydalanan şәxs qismindә başqa şәxs nәzәrdә tutulmamışdırsa, Sığortalı vә (vә ya) Sığorta olunan Faydalanan şәxs sayılır. 
 
Sığorta hadisәsi – qanunvericiliyә vә ya Sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin Sığortalıya, Sığorta olunana vә ya 
digәr faydalanan şәxslәrә ödәnilmәsi üçün әsas olan, Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn 
hadisә vә ya yaranan hal; 

Sığortanın müddәti – sığorta risklәrinin sığortalandığı müddәt; 

Sığorta tarifi – sığorta haqqının sığorta mәblәğindәn faizlә dәrәcәsi; 

Sığorta haqqı – risklәrin qәbul edilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә sığorta qanunvericiliyinә uyğun olaraq, Sığorta 
müqavilәsindә nәzәrdә tutulan qaydada Sığortalının Sığortaçıya ödәmәli olduğu pul mәblәği;  

Azadolma mәblәği - sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan itkilәrin vә ya dәyәn zәrәrin sığorta tәminatı ilә әhatә olunmayan 
vә Sığortalının üzәrindә qalan hissәsi;  
Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә 
kompensasiyası; 

Mühüm şәrtlәr –Sığorta müqavilәsindә, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilmiş vә Sığortalı tәrәfindәn yerinә 
yetirilmәmәsi Sığortaçının sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina etmәsi vә ya Sığorta müqavilәsini, yaxud Sığorta 
şәhadәtnamәsini lәğv etmәsi üçün әsas olan şәrtlәr; 
 

Sığortanın әrazisi - sığorta obyektinin sığortalanmış hesab olunduğu müәyyәn әrazi (yer); 
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ÜMUMİ MÜDDӘALAR 
 
Bu qaydalar «Sığorta fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq hazırlanmışdır.  
Bu qaydalarla müәyyәn olunan sığorta növü sinfinә görә әmlakın yanğından vә digәr risklәrdәn sığortası sinifinә aid edilir. 
 

1. SIĞORTA SİNFİ VӘ SIĞORTA OBYEKTİ 
 

1.1. Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu sığorta obyektinә görә әmlak sığortasına aid olan әmlakın 
sığortası ilә bağlı digәr siniflәrә aiddir. 

1.2. Sığorta obyekti Sığortalının әmlaka yiyәlәnmәklә, onun istifadәsi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinә zidd olmayan hәr hansı әmlak mәnafeyidir: “Sığortalanmış dәzgah (maşın,avadanlıq vә s.) siyahısı”na 
uyğun olaraq mexanimzlәr, avadanlıqlar, qurğular, dәzgahlar vә digәr istehsalatda istifadә olunan maşınlar.  

1.3. Sığorta predmeti hәr hansı maşın, aparat, müxtәlif mexaniki avadanlıq vә qurğular, bir qayda olaraq, qapalı istehsal 
sahәsinin, ayrıca müәssisәsnin (istehsalat), Sığortalının bütün maşın vә avadanlıqları hesab edilir: 
a) Elektrik enerjisi istehsalı üszrә maşınlar (buxar qazanları, turbinlәr, generatorlar, mühәrriklәr vә s.); 
b) Enerjinin paylanması vә bölüşdürülmәsi üzrә maşın vә avadanlıqlar (transformatorlar, yüksәk gәrkinlikli şitlәr, 

elektrik açarları, elektrik enerjisi ötürücü xәtlәri vә s.); 
c) Işçi vә kömәkçi maşınlar (müxtәlif dәzgahlar, nasoslar, kompressorlar, kağızhazırlayan maşınlar vә s.); 

1.4. Maşın vә avadanlıqlar aşağıdakı şәrtlәrlә sığortaya qәbul edilirlәr: 
a) Istismara buraxılmaq üçün hazırdırlar; 
b) Tәlәb olunan texniki vәziyyәtdәdirlәr; 
c) Müәyyәn olunmuş qaydada sınaqdan, nәzarәt testindәn çıxmışdırlar. 

1.5. Konkret sığorta predmetlәri sığorta müqavilәsinin tәrkib hissәsi sayılan “Sığortalanmış dәzgah (maşın,avadanlıq vә s.) 
siyahısı”nda göstәrilmәlidir.  

1.6. Aşağıda qeyd edilәnlәrә sığorta tәminatı verilmir: 
a) Drel, qayçı, bıçaq, mişar, polad vә ya metal hissәlәr; 
b) Kәsici alәt vә lәvazimatlar; 
c) Matrisa vә qәliblәrә, metal әritmә sexlәrindәki isti metal valslar, standart şablonlar, modellәr, rәsm rulonları; 
d) Üyüdücü, sındırıcı vә qarışdırıcı alәtlәr, әlәk vә xәlbirlәr; 
e) Tross, kanat, zәncir, konveyer lentlәri vә qayışlar kimi dәyişdirilә bilinәn hissәlәr; 
f) Müәyyәn müddәtdәn sonra dәyişdirilmәsi vә ya yenisi ilә әvәz edilmәsi zәruri olan kömür fırçası vә lampa kimi 

hissәlәr (elektrik izolyasiya maddәlәri vә izolyasiya yağları istisna olmaqla) 
 
 

2. SIĞORTA TӘMİNATI VӘ SIĞORTA RİSKLӘRİ 
 
2.1. Bu sığorta qaydaları sığorta şәhadәtnamәsinin әlavәsi olan vә onun ayrılmaz hissәsini tәşkil edәn inventar cәdvәlindә 

miqdarı, istehsal tarixi, xüsusiyyәtlәri vә dәyәrlәri göstәrilәn dәzgah vә qurğulara sınaq müddәtindәn sonra normal 
işlәdiklәri zaman vә ya iş yerindә tәmizlәndiyi, yoxlanıldığı, yeri dәyişdirildiyi vә ya bir yerdә durduğu halda aşağıdakı 
qәflәtәn baş vermiş vә gözlәnilmәz sәbәblәr nәticәsindә, dәyәn maddi ziyan vә zәrәrlәrә, habelә onların zәruri etdiyi 
tәmir vә yenisi ilә әvәz etmә xәrclәrinә tәminat verilir: 

 
2.1.1 İş qәzaları; 
2.1.2 Modelin, istehsalın, montajın, materialın, qәlibin, qәlibә tökmәnin qüsurlu olması vә ya lazımi sәviyyәdә icra 

edilmәmәsi; 
2.1.3 Düzgün yağlanmaması; 
2.1.4 Elektrik enerjisinin birbaşa tәsiri nәticәsindә meydana gәlәn qısaqapanma, yanıb-sönmә, cәrәyan yükünün 

artması, qeyri-düzgün izolyasiya vә ildırım kimi atmosfer elektrik yüklәnmәsinin dolayı tәsirlәri; 
2.1.5 Tıxanma, kәnar maddә düşmәsi; 
2.1.6 Mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin tәsiri nәticәsindә olan parçalanmalar; 
2.1.7 Buxar qazanlarında vә buxar çәnlәrindә su çatışmamazlığı; 
2.1.8 Suyun sәviyyәsinin dәyişmәsi, gözlәnilmәdәn hәddindәn artıq qızma vә ya soyuma; 
2.1.9 Tәzyiqin aşağı düşmәsi nәticәsindә qapalı qablarda әmәlә gәlәn әzilmә, deşilmә, 
2.1.10 qırışma vә s. deformasiyalar; 
2.1.11 Fırtına vә qasırğa, donma vә ya әriyәn buz parçalarının sürüşmәsi; 
2.1.12 İşçi heyәti vә ya üçünçü şәxslәrin kobud sәhvi, qüsuru, xәtası, diqqәtsizliyi; 
 

 
3. SIĞORTA MӘBLӘĞİ VӘ AZADOLMA MӘBLӘĞİ.  

 
3.1. Sığorta şәhadәtnamәsindә vә onun ayrılmaz hissәsini tәşkil edәn inventar cәdvәlindә göstәrilәn dәzgah vә 

avadanlıqların sığorta mәblәği, hәmin dәzgah vә avadanlıqların (әgәr varsa, nәqliyyat, montaj, gömrük, rüsum vә 
xәrclәr dә daxil olmaqla) yenisi ilә әvәz edilmә xәrclәrinә bәrabәrdir. Hadisә baş verdiyi zaman hәr hansı bir dәzgahın 
yenisi ilә әvәz edilmәsi üçün bu prinsiplә hesablanacaq mәblәğ sığorta mәblәğindәn artıq olarsa, artıq olan hәmin 
mәblәğ sığortalı tәrәfindәn ödәnilir. 

3.2. Sığorta müqavilәsindә zәrәrin Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәyәn hissәsi – azadolma mәblәği qeyd edilә bilәr. Azadolma 
nәzәrdә tutularsa, onun növü, mәblәği vә tәtbiq edilmә qaydaları xüsusi şәrtlә müәyyәn edilir. 
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4. SIĞORTA HAQQI 

 
4.1. Sığorta haqqı illik sığorta tariflәrinә әsasәn hesablanır. 
 

5. SIĞORTA TӘMİNATINA DAXİL EDİLMӘYӘN HALLAR 
 
Aşağıdakı hallar sığorta tәminatına daxil deyildir: 
5.1. Мüharibә, hәr cür hәrbi hәrәkәtlәr, istila, düşmәn basqını, vuruşma (müharibә elan edilib edilmәmәsindәn asılı 

olmayaraq), vәtәndaş müharibәsi, inqilab, üsyan vә bunlarа qarşı görülәn inzibati vә hәrbi tәdbirlәr nәticәsindә dәyәn 
ziyan vә zәrәrlәr; 

5.2. Hәr hansı nüvә patlayışı, radiasiya vә ya radiоaktiv çirklәnmәlәr vә bunlarа qarşı görülәn hәrbi vә inzibati tәdbirlәr 
nәticәsindә dәyәn bütün ziyan vә zәrәrlәr; 

5.3. Sәlahiyyәtli orqanların sığortalаnmış әmlaklardan istifadә etmәsi nәticәsindә meydana gәlәn hәr cür ziyan vә zәrәrlәr; 
5.4. Yanğın vә ya yanğın baş vermәsi ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn söndürmә, yıxma vә xilasetmә әmәliyyatlarının, habelә 

ildırımın sәbәb olduğu ziyan vә zәrәrlәr; 
5.5. Sәbәbindәn asılı olmayaraq bütün növ gәlir itkisi vә mülki mәsuliyyәtlәr; 
5.6. Oğurluq vә oğurluğa cәhd nәticәsindә meydana gәlәn ziyan vә zәrәrlәr; 
5.7. Torpaq çökmәsi vә yer sürüşmәsi, qar uçqunu, vulkan püskürmәsi, zәlzәlә, sel vә su basqını kimi tәbii fәlakәtlәrin sәbәb 

olduğu ziyan vә zәrәrlәr; 
5.8. Dәzgah vә avadanlıqların normal işlәmәsi vә daim istifadә olunması nәticәsindә baş verәn aşınma vә әrpmәlәr vә ya 

çürümәlәrlә, paslanma vә oksidlәşmә ilә, buxar qazanlarında әrp bağlama vә daşlaşma ilә işlәmәnin göstәrdiyi tәsirlәrin, 
atmosfer tәzyiqinin vә digәr bu kimi şәrtlәrin sәbәb olduğu tәdrici köhnәlmәlәrlә әlaqәdar olan ziyan vә zәrәrlәr; 

5.9. Bәrk maddә vә qazların ani oksidlәşmәsi vә ya qarşılıqlı reaksiyaya girmәlәri nәticәsindә baş verәn partlayışların, 
atmosfer tәzyiqi nәticәsindә partlamaya meylli tozların partlamasının sәbәb olduğu ziyan vә zәrәrlәr; 

5.10. Sığorta müddәti әrzindә xarab olan dәzgahların tәmir edilmәdәn işlәdilmәsi nәticәsindә baş verәn ziyan vә zәrәrlәr; 
5.11. Sığortalının vә ya onun adından fәaliyyәt göstәrәn şәxsin qәsdәn hәrәkәtlәri vә ya әlavә razılaşma varsa, kobud sәhvi 

nәticәsindә dәyәn ziyan vә zәrәrlәr. 
 

6. SIĞORTA TӘMİNATININ HÜQUQİ QÜVVӘYӘ MİNMӘ VӘ HÜQUQİ QÜVVӘDӘN DÜŞMӘ VAXTLARI 
6.1. Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, Sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ilk hissәsinin vә ya tam 

ödәnilmәsindәn sonra qüvvәyә minir. 
 

7. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİ BAĞLANAN ZAMAN SIĞORTALININ MӘLUMAT VERMӘ VӘZİFӘLӘRİ 
 
7.1. Sığortaçı sığorta müqavilәsini sığortalının riskin mahiyyәtini tam bildirmәsi şәrtilә tәklifdә, tәklif yoxsa, sığorta 

şәhadәtnamәsindә vә ya onun әlavәlәrindә yazdığı mәlumata әsasәn bağlayır. Sığortalının mәlumatının yalаn vә 
yaxud yarımçıq olması hallarında sığortaçı sığorta müqavilәsini imzalamaya bilәr vә ya: 

7.2. Sığortalı bunu qәsdәn etmişdirsә, sığortaçı vәziyyәti öyrәndiyi andan etibarәn bir ay әrzindә müqavilәni lәğv edә bilәr 
vә bu müddәt әrzindә sığorta hadisәsi baş verәrsә, sığorta ödәnişi vermәyә bilәr. Müqavilә şәrtlәrinin pozulduğu 
hallarda sığortaçı sığorta haqqını qaytarmamaq hüququ qazanır; 

7.3. Sığortalı bu hәrәkәti bilmәdәn etmişdirsә, sığortaçı vәziyyәti öyrәndiyi tarixdәn etibarәn bir ay әrzindә müqavilәni lәğv 
edә vә ya hәmin vaxt üçün sığorta haqqı fәrqini almaqla müqavilәni davam etdirә bilәr. Sığortalı tәlәb edilәn sığorta 
haqqı fәrqini qәbul etmәdiyini 15 gün әrzindә bildirәrsә, sığorta müqavilәsi lәğv edilmiş hesab olunur. 

7.4. Sığortaçı tәrәfindәn tәtbiq olunan lәğvetmә, bu haqda sığortalıya sifarişli mәktub vasitәsi ilә mәlumat göndәridiyi 
tarixdәn 15 gün sonra saat 24.00-da, sığortalı tәrәfindәn tәtbiq edilәn lәğvetmә isә bu haqda sığortaçıya sifarişli 
mәktub vasitәsilә mәlumat göndәrildiyi tarixdәn sonrakı gün saat 24.00-da hüquqi qüvvәyә minir. 

7.5. Lәğvetmәnin hüquqi qüvvәyә mindiyi tarixә qәdәr keçәn müddәtin sığorta haqqı, müqavilә sığortaçı tәrәfindәn lәğv 
edildikdә gün hesabı, sığortalı tәrәfindәn lәğv edildikdә isә qısa müddәtli sığorta kimi hesablanır vә artıq qalan mәblәğ 
geri qaytarılır. 

7.6. Vaxtında istifadә olunmayan lәğvetmә vә yа sığorta haqqının fәrqini tәlәb etmәk hüququ еtibarsız sayılır. 
7.7. Sığortalının hәrәkәtinin qәsdәn edilmәdiyi hallarda sığorta hadisәsi: 

- sığortaçı vәziyyәti öyrәnmәmişdәn әvvәl; 
- sığortaçı müqavilәni lәğv etmәyin tәlәb edә bilәcәyi müddәt әrzindә; 
- vә yaxud lәğvetmәnin hüquqi qüvvә qazanması üçün lazım olan müddәt әrzindә baş verәrsә, оnda sığortaçı 

verәcәyi ödәnişi, sığortalının mәlumatına әsasәn ödәnilmәli sığorta haqqı ilә hәqiqәtdә hesablanmalı olan sığorta 
haqqı arasındakı nisbәtә uyğun olaraq ödәyir. 

 
8. SIĞORTA HAQQININ ÖDӘNİLMӘSİ VӘ SIĞORTAÇININ MӘSULİYYӘTİNİN BAŞLANMASI 

 
8.1. Sığorta haqqının bütövlükdә vә ya hissә-hissә ödәnilmәsi razılaşdırılа bilәr. Sığorta haqqı (ilkin hissә) әn geci sığorta 

şәhadәtnamәsi tәqdim olunan vaxt, (hissә-hissә ödәnilmәsi razılaşdırılıbsa, qalan hissәlәri isә sığorta 
şәhadәtnamәsindә göstәrilәn tarixlәrdә) ödәnilmәlidir. 

8.2. Sığorta haqqı ( ilkin hissә) sığorta şәhadәtnamәsi tәqdim olunan zaman ödәnilmәsә, sığortaçı sığorta ilә әlaqәdar heç 
bir mәsuliyyәt daşımır vә bu şәrt sığorta şәhadәtnamәsindә yazılır. 

8.3. Sığorta haqqının hissә-hissә ödәnilәcәyi razılaşdırıldığı zaman ardıcıl surәtdә iki hissәnin ödәnmәdiyi vә ya hadisә baş 
vermәdiyi hallarda, hissәlәrin hamısı bir dәfәyә ödәnilir vә bu şәrt sığorta şәhadәtnamәsindә yazılır. 
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8.4. Sığortaçı, ümumi sığorta haqqı borcunu vaxtında ödәmәyәn sığortalıya borcunun 1 ay әrzindә ödәmәyәcәyi tәqdirdә 
müqavilәnin lәğv olunacağını sifarişli mәktubla bildirir. Göstәrilәn müddәt әrzindә borc ödәnmәzsә, müqavilә qüvvәdәn 
düşmüş hesab edilir vә sığortalı çәkilәn xәrclәri vә lәğvetmә tarixinә qәdәr keçәn vaxt üçün, qısa müddәtli sığorta kimi 
hesablanan sığorta haqqının sığortaçıya ödәnmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır. 

 
9. SIĞORTA MÜDDӘTİ ӘRZİNDӘ TӘRӘFLӘRİN VӘZİFӘLӘRİ VӘ MӘSULİYYӘTİ 

9.1. Müqavilә imzalandıqdan sonra sığortalаnmış әmlakın tәklifdә, әgәr tәklif yoxsa, sığorta şәhadәtnamәsindә vә ya onun 
әlavәlәrindә göstәrilәn yeri vә ya vәziyyәti sığortaçının razılığı olmadan dәyişdirilәrsә, sığortalı bu haqda, әgәr 
dәyişikliк: 

- özü tәrәfindәn, yaxud onun açıq vә ya gizli razılığı ilә başqası tәrәfindәn edilibsә, dәrhal; 
- onun açıq vә ya gizli razılığı olmadan başqa bir şәxs tәrfindәn edilibsә, vәziyyәti öyrәnәn kimi dәrhal; 
- hәr iki halda әn geci 8 gün әrzindә sığortaçıya mәlumat verilmәlidir. 

9.2. Sığortaçı vәziyyәti öyrәndikdәn sonra bu dәyişiklik sığorta müqavilәsinin pozulmasını vә ya daha ağır şәrtlәr irәli 
sürmәsini tәlәb edәrsә, 8 gün әrzindә: 

- müqavilәyә xitam verә bilәr vә ya; 
- sığorta haqqı fәrqini tәlәb etmәklә sığortanı davam etdirә bilәr. 

9.3. Sığortalı, 8 gün әrzindә sığorta haqqının fәrqi kimi tәlәb olunan mәblәğlә razılaşmadığını bildirәrsә, müqavilә lәğv 
edilmiş hesab olunur. 

9.4. Sığortaçı tәrәfindәn hәyata keçirilәn lәğv etmә, sifarişli mәktub vasitәsilә sığortalıya mәlumat göndәrildiyi tarixdәn 8 iş 
günü sonra saat 24.00-dа, sığortalı tәrәfindәn hәyata keçirilәn lәğv etmә isә bu haqda sığortaçıya sifarişli mәktub 
vasitәsilә mәlumat göndәrildiyi tarixin ertәsi günü saat 24.00-dа hüquqi qüvvә qazanır. 

9.5. Lәğv etmәnin hüquqi qüvvәyә mindiyi tarixә qәdәr kecәn müddәtin sığorta haqqı, müqavilә sığortaçı tәrәfindәn lәğv 
edildikdә gün hesabı, sığortalı tәrәfindәn lәğv edildikdә isә qısa müddәtli sığorta kimi hesablanır vә artıq qalan mәblәğ 
geri qaytarılır. 

9.6. Vaxtında istifadә olunmayan lәğvetmә vә ya sığorta haqqı fәrqini tәlәbetmә hüququ lәğv edilmiş hesab olunur. 
9.7. Sığortalanmış әmlakın tәklifdә, tәklif yoxsa, sığorta şәhadәtnamәsindә vә ya onun әlavәlәrindә göstәrilәn yerinin vә ya 

vәziyyәtinin dәyişmәsini öyrәnmiş sığortaçı sığorta haqqını qәbul edәrsә vә ya sığorta müqavilәsinin heç bir dәyişiklik 
edilmәdәn qüvvәdә qalmasına razı olduğunu bildirәrsә, lәğvetmә vә ya sığorta haqqı fәrqini tәlәb etmә hüququnu itirir. 

9.8. Sığortalаnmış әmlakın yerinin vә ya vәziyyәtinin dәyişdirilmәsi, riskin başvermә ehtimalını ağırlaşdırarsa vә sığortalı 
bunu xәbәrdarlıq müddәti әrzindә qәsdәn bildirmәzsә, xәbәrdarlıq müddәti başa çatdıqdan sonra baş verәn hadisәlәrlә 
әlaqәdar sığorta ödәnişi verilmir. 

9.9. Хәbәrdarlıq qaydaları qәsdәn pozulmamışdırsa, alınan sığorta haqqı ilә alınmalı olan sığorta haqqı arasındakı fәrq 
hadisәyә görә ödәnilmәsi nәzәrdә tutulan sığorta ödәnişindәn çıxılır. 

9.10. Dәyişiklik, hadisә baş vermәsinin qarşısının alınmasına kömәk edәrsә vә daha az sığorta haqqı tәlәb edәrsә, sığortaçı 
bu dәyişikliyin baş verdiyi tarixdәn başlayaraq müqavilәnin başa çatmasına qәdәr olan müddәt üçün sığorta haqqı 
fәrqini gün hesabı hesablayır vә fәrqi sığortalıya qaytarır. 

9.11. Bu şәrtlәr sığortalıya da eyni qaydada tәtbiq edilir. 
 

10. SIĞORTALININ SIĞORTA ŞӘHADӘTNAMӘSİ HÜQUQİ QÜVVӘDӘ OLDUĞU MÜDDӘT ӘRZİNDӘ VӘZİFӘLӘRİ 
 
10.1. Sığortalı sığortalanmış dәzgah vә avadanlıqların tәhlükәsizliyi vә qorunması üçün lazımi tәdbirlәr görülmәlidir. 
10.2. Sığortalı sığortalanmış dәzgah vә avadanlıqları normal vәziyyәtdә vә işlәk halda saxlamaq üçün lazımi tәdbirlәr 

görmәli, qәbul olunmuş hәddәn artıq yüklәnmәlәrin qarşısını almalı, sәlahiyyәtli orqanlar tәrәfindәn qoyulan, xüsusәn 
dә dәzgah vә avadanlıqların işlәdilmәsi vә onlara qulluq edilmәsi ilә әlaqәdar olan qayda vә tәlimatlara tam әmәl 
etmәlidir. 

10.3. Sığortaçının, istәdiyi vaxt sәlahiyyәtli nümayәndәsi vasitәsilә sığorta etdirilmiş dәzgah vә avadanlıqlara nәzarәt etmәk 
vә onları yoxlamaq sәlahiyyәti vardır. Sığortalı bu yoxlamalara icazә vermәyә vә kömәk etmәyә vә sığortaçının 
mәslәhәt bilәcәyi tәdbirlәri hәyata keçirmәyә görә cavabdehdir. 

 
11. SIĞORTA HADİSӘSİ BAŞ VERDİYİ ZAMAN SIĞORTALININ VӘZİFӘLӘRİ 

 
Zәrәr baş verdiyi zaman sığortalı: 
11.1. Zәrәrin baş verdiyini öyrәndikdәn sonra әn geci 5 gün әrzindә sığortaçıya mәlumat vermәli, müvafiq mühafizә vә 

xilasetmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәli vә bu mәqsәdlә sığortaçı tәrәfindәn ona verilmiş tәlimata, imkan daxilindә, 
maksimum әmәl etmәlidir; 

11.2. Hadisәnin sәbәbini, hansı şәraitdә vә şәrtlәr daxilindә baş verdiyini öyrәnmәk, zәrәr vә ziyanın mәblәğini müәyyәn 
etmәk üçün lazım vә sığortalının tәrәfindәn tәmin olunması mümkün olan mәlumat vә sәnәdlәri (әsli, tәsdiq edilmiş 
surәt vә ya kserosurәti) sığortaçının tәlәbinә әsasәn gecikdirmәdәn оnа vermәli vә zәrәrin tәqsirkar üçüncü şәxs 
tәrәfindәn ödәnilmәsi hüququndan istifadә olunması üçün lazım olan, qoruna bilәn, müvafiq mәlumat vә sәnәdlәri 
vermәlidir. 

11.3. Ziyan vә zәrәrin tәxmini mәblәğini bildirәn mәlumatı münasib vaxt әrzindә sığortaçıya vermәlidir; 
11.4. Zәrәrin baş verdiyi yer vә ya әmlaklara, zәruri hallar istisna olmaqla, heç bir dәyişiklik etmәmәlidir; 

Xәbәrdarlıq edilmәklә xırda tәmirlәr vә müәssisәnin fәaliyyәtinin davam etdirilmәsi üçün vacib olan әsaslı tәmirlәr, 
haqda xüsusi xәbәrdarlıq edilmәsi şәrti ilә aparıla bilәr. Sığortaçı tәdqiqat işlәrini zәrәrin baş vermәsi ilә әlaqәdar 
xәbәri aldıqdan sonar 7 gün әrzindә hәyata keçirmәzsә, sığortalı bütün növ tәmirlәrin aparılmasında sәrbәstdir; 
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11.5. Sığortaçının sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin ödәniş cavabdehliyi vә mәblәğini, zәrәrin tәqsirkar üçüncü şәxslәr 
tәrәfindәn ödәnilmәsi hüququnu müәyyәn etmәk üçün sığorta olunmuş yer vә ya әmlaklara, bunlarla әlaqәdar sәnәdlәr 
üzәrindә hәyata keçirәcәklәri yoxlama vә tәdqiqatlara icazә vermәlidir; 

11.6. Sığorta olunmuş yer vә ya әmlaklar, başqa bir sığorta şirkәtindә dә sığorta olunmuşsa, bunu sığortaçıya bildirmәlidir. 
 

12. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ VAXTINDAN ӘVVӘL XİTAM VERİLMӘSİ 
 
12.1. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir: 

12.1.1. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda; 
12.1.2. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu sәbәbi sığorta hadisәsi 

olmayan hallara görә başa çatdıqda; 
12.1.3. Sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә; 
12.1.4. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada ödәmәdikdә; 
12.1.5. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda. 

 
13. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ VAXTINDAN ӘVVӘL XİTAM VERMӘ İLӘ BAĞLI XӘBӘRDAR ETMӘ 

 
13.1. Bu Qaydaların 12-ci maddәsindә göstәrilәn hallarda sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsi üçün әsas olan şәrait 

yarandıqda müqavilәyә xitam verilmәsindә maraqlı olan tәrәf dәrhal digәr tәrәfi bu barәdә xәbәrdar etmәlidir. 
13.2.  Tәrәflәrin başqa cür razılaşmasına әsasәn sığorta müqavilәsinә sığortalının vә ya sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından 

әvvәl xitam verilәrkәn bu barәdә bir tәrәf digәrinә әn azı 30 gün әvvәl (sığorta müqavilәsi beş ildәn çox müddәtә 
bağlanmış olduqda 60 gün, 3 aydan az müddәtә bağlanmış olduqda isә 5 iş günü әvvәl) tәlәbini әsaslandırdığı yazılı 
bildiriş göndәrmәlidir. 

 
14. SIĞORTA MÜQAVİLӘSİNӘ VAXTINDAN ӘVVӘL XİTAM VERMӘNİN NӘTİCӘLӘRİ 

 
14.1. Sığorta müqavilәsinә sığortalının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә sığorta qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş 

hallar istisna olmaqla sığortaçı hәmin müqavilә üzrә işlәrin aparılması xәrclәrini çıxmaqla müqavilәnin qurtarmamış 
müddәti üçün sığorta haqlarını ona qaytarır; әgәr bu tәlәb sığortaçının sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә 
yetirmәmәsi ilә bağlıdırsa, sığortaçı sığorta haqlarını bütünlüklә sığortalıya qaytarır. 

14.2. Sığorta müqavilәsinә sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә o, sığorta haqlarını bütünlüklә sığortalıya 
qaytarır; әgәr bu tәlәb sığortalının sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәsi ilә bağlıdırsa, sığortaçı hәmin 
müqavilә üzrә işlәrin aparılması xәrclәri çıxılmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqlarını qaytarır. 

14.3. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk sığortaçı tәrәfindәn sığortalıya 
ödәnilmiş sığorta haqqına bәrabәr vә ya ondan çox miqdarda sığorta ödәnişi verilmişdirsә, sığorta haqqı sığortalıya 
qaytarılmır.  

14.4. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk sığortaçı tәrәfindәn sığortalıya 
ödәnilmiş sığorta haqqından az miqdarda sığorta ödәnişi verilmişdirsә, hәmin sığorta haqqı mәblәği ilә sığorta ödәnişi 
mәblәği arasındakı fәrq miqdarında sığorta haqqının sığortalıya qaytarılması müvafiq olaraq bu qaydaların 14.1 vә 14.2 
bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir. 

14.5. Sığorta müqavilәsinә mәhkәmә qәrarı әsasında xitam verilmiş hesab edildikdә, sığortaçı hәmin müqavilә üzrә işlәrin 
aparılması xәrclәrini çıxmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqqlarını bu qaydaların 14.3 vә 14.4 
bәndlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, sığortalının qanuni nümayәndәsinә qaytarır. 

14.6. İnzibati xәrclәr müqavilә üzrә daxil olan sığorta haqqının 25%-ni tәşkil edir.  
 

15. SIĞORTA ÖDӘNİŞİ 
 
15.1. Sığorta ödәnişi sığorta hadisәsi baş verdikdә qanunvericiliyә, hәmçinin sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq, sığortaçı 

tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә kompensasiyasıdır.  
15.2. Sığortaçı sığorta ödәnişini sığorta mәblәği hәddindә hәyata keçirir. 
15.3. Sığorta ödәnişinin miqdarının müәyyәn edilmәsi vә ödәnilmәsi qaydası bu qaydalara әsasәn bağlanan sığorta 

müqavilәsi ilә müәyyәn edilir. 
 

16. SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİ ÜÇÜN TӘLӘB OLUNAN SӘNӘDLӘR 
 
16.1. Qüvvәdә olan sığorta müqavilәsi; 
16.2. Sığortalının müraciәt әrizәsi (vә ya müraciәt mәktubu); 
16.3. Dәzgah vә ya qurğunun texniki passportunun surәti; 
16.4. Müvafiq sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarından arayış (qısapanma, yanıb – sönmә, cәrәyan yükünün artması, qeyri – düzgün 

izolyasiya nәticәsindә dәymiş zәrәrlәrdә); 
16.5.  Cinayәt işinin açılması barәsindә arayış (üçüncü şәxslәrin kobud sәhvi, qüsuru, xәtası, diqqәtsizliyi vә ya sabotajları 

nәticәsindә dәymiş zәrәrlәrdә); 
16.6. Azәrbaycan Respublikası ekologiya vә tәbii sәrvәtlәr nazirliyi tәrәfindәn arayış (ildırım, fırtına vә qasırğa, donma vә ya 

әriyәn buz parçalarının sürüşmәsi hadisәlәrindәn hәr hansı biri nәticәsindә dәymiş zәrәrlәrdә). 
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17. SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN VERİLMӘSİNDӘN İMTİNANIN ӘSASLARI 
 
Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsindәn aşağıdakı hallarda imtina edir: 
 
17.1. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә sığortalı vә ya sığorta olunan şәxs, yaxud faydalanan şәxs hadisәdәn xәbәr 

tutduqdan dәrhal sonra vә ya mümkün olan әn qısa müddәt әrzindә sığortaçıya vә ya onun nümayәndәsinә xәbәr 
vermәdikdә; 

17.2. Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş mәsuliyyәti istisna edәn hallardan başqa, sığortalının, müvafiq hallarda 
zәrәrçәkәnin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә yönәlәn qәsdәn etdiyi hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyi, habelә sığorta 
hadisәsi ilә birbaşa sәbәb әlaqәsindә olan qәsdәn cinayәt törәtmәsi; 

17.3. Sığortalının sığortalanmış әmlaka dәyәn zәrәrin qarşısını almaq vә ya hәcmini azaltmaq üçün lazimi vә mümkün 
tәdbirlәri görmәk iqtidarında olduğu halda, hәmin tәdbirlәri qәsdәn görmәmәsi: bu zaman sığorta ödәnişindәn o 
hәcmdә imtina edilә bilәr ki, sığortalı mümkün tәdbirlәri görmüş olsaydı, zәrәrin miqdarı hәmin hәcmdә azalmış olardı; 

17.4. Sığorta haqqının vә ya onun hәr hansı bir hissәsinin müәyyәn olunmuş müddәtdә ödәnilmәdikdә; 
17.5. Baş vermiş hadisәnin qanunvericiliyә vә ya sığorta müqavilsinә görә sığorta hadisәsi hesab edilmәmәsi. 
 

18. ZӘRӘRİN MÜӘYYӘN EDİLMӘSİ 
 
18.1. Sığorta etdirilmiş әmlaklarda meydana gәlәn zәrәr vә ziyanın mәblәği bu sığorta şәhadәtnamәsinә uyğun olaraq, 

tәrәflәrin razılığı ilә müәyyәn edilir. Tәrәflәr razılığa gәlә bilmәdiklәri tәqdirdә, zәrәrin mәblәği montaj işini bilәn 
mütәxәssis mühәndislәr arasından birlikdә seçilmiş ekspertlәr tәrәfindәn müәyyәn edilir: 

18.2. Тәrәflәr, eksperti birlikdә seçmәk haqqında razılığa gәlә bilmәzlәrsә, onda hәr biri ayrılıqda öz ekspertini seçir vә bunu 
digәr tәrәfә bildirir. Tәrәflәrin ekspertlәri seçildiklәri tarixdәn etibarәn 7 gün әrzindә, hadisә ilә әlaqәdar tәdqiqata 
başlamazdan әvvәl, üçüncü bitәrәf eksperti seçirlәr. Bitәrәf ekspertin, yalnız tәrәfli ekspertlәrin razılığa gәlә bilmәdiklәri 
mәsәlәlәr haqqında rәy vermәk sәlahiyyәti vardır. Bitәrәf ekspert öz rәyini, ayrıca vә ya tәrәflәtin ekspertlәri ilә birlikdә 
ümumi bir rәy vasitәsilә bildirә bilәr. Ekspert rәylәri tәrәflәrә eyni vaxtda tәqdim olunur. 

18.3. Ekspert rәylәrindә aşağıdakılar göstәrilmәlidir: 
- hәm hәr bir hissә üçün müәyyәn edilәcәk ziyan vә zәrәrin mәblәği, hәm dә ziyan vә zәrәrin bilinәn vә ya müәyyәn 

edilәn sәbәbi; 
- zәrәrә uğramış әmlakın, hadisәnin baş verdiyi tarixdәn 1 gün әvvәlki hәqiqi dәyәri vә bәrpa xәrclәri; 
- tәmir vә ya başqa hаllar üçün istifadә oluna bilinәcәk uçuq vә dağıntıların hәcmi vә dәyәri. 

18.4. Тәrәflәrdәn hәr hansı biri, digәr tәrәfә mәlumat verdiyi tarixdәn etibarәn 15 gün әrzindә öz ekspertini tәyin etmәzsә, 
yaxud tәrәflәrin seçdiyi ekspertlәr, üçüncü bitәrәf ekspertin seçilmәsi ilә әlaqәdar tәyin olunduqları tarixdәn etibarәn 7 
gün әrzindә razılığa gәlә bilmәzlәrsә, tәrәflәrin ekspertlәri vә ya bitәrәf ekspert tәrәflәrdәn birinin tәklifi ilә zәrәrin baş 
verdiyi әrazidә yerlәşәn, iqtisad mübahisәlәrinә baxmağa sәlahiyyәti çatan mәhkәmә tәrәfindәn, mütәxәssis olan 
şәxslәr arasından seçilir; 

18.5. Tәrәflәr, bitәrәf ekspertin (bu ekspert istәr tәrәflәrin ekspertlәri tәrәfindәn, istәrsә dә sәlahiyyәtli mәhkәmә tәrәfindәn 
seçilmiş olsun) sığortaçının vә ya sığortаlının yaşadığı vә ya hadisәnin baş verdiyi әrazidәn kәnarda seçilmәsini tәlәb 
etmәk hüququna malikdir vә bu tәlәb tәmin edilmәlidir; 

18.6. Екspеrt vәfat edәrsә, vәzifәsindәn istefa verәrsә vә ya qәbul edilmәzsә, onun әvәzinә eyni şәrtlәrlә başqa ekspert 
seçilir vә hadisәnin tәdqiqi yarımçıq qaldığı yerdәn davam etdirilir. 

18.7. Sığortalının vәfat etmәsi tәyin edilmiş eksperti vәzifә mәsuliyyәtindәn azad etmir. Ekspertin iş qabiliyyәti ilә әlaqәdar 
etirazlar, bu şәxslәrin tәqdim olunduqları tarixdәn etibarәn 7 gün әrzindә bildirilmәlidir. Bu vaxt başa çatdıqdan sonra 
etiraz hüququ qüvvәdәn düşür; 

18.8. Еkspеrtlәr öz tәdqiqatlarında tam sәrbәstdirlәr. Onların hüquqları qanun vә qәrarlarla da mәhdudlaşmır; 
18.9. Ziyan vә zәrәrin mәblәği müәyyәn edildiyi zaman, ekspertlәr lazım bildiklәri dәlillәri, zәrәr çәkmiş sığortalаnmış 

әmlakın vә onun dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün lazım olan qeydlәri vә sәnәdlәri tәlәb edә vә yerindә tәdqiqatlar 
apara bilәrlәr; 

- Tәrәflәrin ekspertlәrinin, yaxud üçüncü ekspertin, zәrәrin mәblәği ilә әlaqәdar verәcәklәri rәy qәtidir vә tәrәflәr bu 
rәyә әmәl etmәlidirlәr. Sığortalı ekspert rәyi olmadan sığortaçıdan ödәniş tәlәb edә vә ona qarşı iddia qaldıra 
bilmәz. Eksperin rәyinә, yalnız onun real vәziyyәtindәn açıq-aşkar fәrqlәndiyi zaman etiraz edilә bilәr vә bu rәyin 
lәğv edilmәsi, rәyin bildirildiyi tarixdәn etibarәn bir hәftә әrzindә hadisәnin baş verdiyi әrazidә yerlәşәn iqtisad 
mübahisәlәrini hәll etmәyә sәlahiyyәti olan mәhkәmәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr; 

18.10. Тәrәflәr, ödәniş mәblәği ilә әlaqәdar razılığa gәlә bilmәzlәrsә, bu mәblәğ yalnız ekspertin rәyi ilә müәyyәn edilir vә 
müddәt rәyin tәrәflәrә bildirildiyi tarixdәn başlayaraq hesablanır; 

18.11. Тәrәflәrin hәr biri öz seçdiyi ekspertin haqqını ödәyir. Üçüncü, bitәrәf ekspertin haqqını tәrәflәr birlikdә ödәyirlәr; 
18.12. Ziyan vә zәrәr mәblәğinin müәyyәn edilmәsi, tәminat verilәn risklәr, sığorta mәblәği, sığorta haqqı, әmlakın 

dәyәrindәn artıq vә ya әksik olan sığorta, sığorta mәsuliyyәtinin başlaması, hüquqları lәğv edәcәk vә 
mәhdudlaşdıracak sәbәblәrlә әlaqәdar bu sığorta şәhadәtnamәsindә vә qanunvericiliкdә göstәrilәn hökm vә şәrtlәrә 
vә onların tәtbiq olunmasına tәsir etmir. 

 
19. ÖDӘNİŞ МӘBLӘĞİNİN АZАLDILMASI VӘ ÖDӘNİLMӘSİNDӘN İMTİNA HALLARI 

 
19.1. Sığortalı, sığorta hadisәsi baş verdiyi zaman öz vәzifәlәrini yerinә yetirmәzsә vә bunun nәticәsindә dә zәrәrin mәblәği 

artarsa, sığortaçının verәcәyi ödәniş göstәrilәn sәbәbә görә artan vәsait hәcmindә azaldılır; 
19.2. Sığortalı hadisәsinin baş vermәsinә qәsdәn şәrait yaradarsa vә ya qәsdәn zәrәrin hәcmini artıracaq hәrәkәtlәr edәrsә, 

bu şәrtlәrdә nәzәrdә tutulan hüquqlarını itirir. 
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20. SIĞORTA ÖDӘNİŞİNİN HESABLANMASI 

 
Sığorta ödәnişinin mәblәği aşağıdakı şәrtlәr daxilindә müәyyәn edilir: 
20.1. Tәmir edilә bilәn zәrәr vә ziyan (qismi zәrәr) haqqında: 
Sığorta ödәnişinin mәblәği, dәyişdirilәcәk ehtiyat hissәlәrinin yenisinin alış qiymәtinin, hәmin hissәlәrin quraşdırılması üçün 
yerli iş saatları tarifinә görә ödәnilәcәk haqqların vә әgәr varsa, normal nәqliyyat xәrclәri (tәyyarә istisna olmaqla), sökmә vә 
montaj xәrclәri, kömrük, vergi vә rüsum ödәmәlәri dә daxil olmaqla , dәzgah vә avadanlıqların hadisәdәn әvvәlki 
vәziyyәtlәrinә gәtirilmәsi üçün lazım olan xәrclәrin ümumi cәmindәn ibarәt olur. Tәmir işi ilә әlaqәdar köhnә hissәnin yerinә 
tәzә hissә qoyulmasına görә ödәnişin mәblәği azaldılmır. Yenidәn istifadә olunması mümkün olan hissәlәrin (sovtaj) dәyәri 
ödәniş mәblәğindәn çıxılır. 
20.2. Sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilәn dәzgah vә avadanlıqlar tamamilә zәrәrә düşdüklәri zaman: 

 Sığorta ödәnişinin mәblәği, dәzgah vә avadanlıqların tәzәsinin hadisә baş verdiyi tarixdәki cari qiymәtindәn 
köhnәlmә vә aşınma nisbәtlәri vә xilas edilәn hissәlәrin dәyәrlәrinin çıxılması yolu ilә әldә olunan mәblәğә, sökmә 
xәrclәrinin, nәqliyyat, kömrük vergisi, digәr vergi, rüsum vә xәrclәrin vә bu xüsusda müqavilәdә başqa bir şәrt 
nәzәrdә tutulubsa, digәr amillәrin әlavә edilmәsi yolu ilә hesablanan mәblәğdәn ibarәt olur. Yuxarıda (20.1.yarım 
bәndi) göstәrilәn tәmir xәrclәri bu bәndә әsasәn müәyyәn edilәn ödәniş mәblәği ilә bәrabәr vә ya ondan artıq 
olarsa, dәzgah vә avadanlıq tam zәrәrә uğramış hesab edilir; 

20.3. Sığorta şәhadәtnamәsindә hәr bir dәzgah vә ya avadanlıq üçün göstәrilәn minimum azadolma (sığorta ödәnişindәn 
qismәn azadolma) mәblәğindәn az olmaması şәrtilә, başqa bir şәrt nәzәrdә tutulmazsa, hәr bir zәrәrin 20%-i sığortalı 
tәrәfindәn ödәnilir; 

20.4. Bütün hallarda sığortaçının mәsuliyyәti sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilәn mәblәğlә mәhdudlaşır. Sığorta mәblәği, 
hadisә baş verdiyi zaman sığortalanmış dәzgah vә avadanlıqların dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün әsas götürülә 
bilmәz. Bu mәblәğ bu şәrtlәrin 2-ci bәndinә әsasәn hesablanacaq sığorta dәyәri ilә uyğun olmadıqda ödәnişin mәblәği, 
sığorta mәblәği ilә sığorta dәyәri arasındakı fәrq nisbәtinә uyğun olaraq müәyyәn edilir; 

20.5. Sığorta şәhadәtnamәsi ilә tәminat verilәn hadisәyә başqa bir sığorta şәhadәtnamәsi ilә dә tәminat verilmiş olarsa, 
şәrikli sığorta әsasları tәtbiq edilir; 

20.6. Son tәmir xәrclәrinin bir hissәsini tәşkil etmәyәn müvәqqәti tәmir xәrclәri üçün sığortaçı ödәniş vermir. 
 

21. ZӘRӘR VӘ ÖDӘNİŞİN SONA ÇATMASI 
 
21.1. Sığortaçı ödәdiyi sığorta ödәnişinin müqabilindә sığortalının günahkar şәxslәrә qarşı iddia qaldırmaq hüququna malik 

olur. Sığortalı, sığortaçı iddia irәli sürәrsә, bu iddia mәsәlәsini aydınlaşdırmaq üçün lazım olan vә әldә edilmәsi mümkün 
olan sәnәdlәri vә mәlumatları mütlәq tәqdim etmәlidir. 

21.2. Tәminat verilәn hadisә nәticәsindә tam zәrәr meydana gәlәrsә, sığorta tәminatı sona çatmış hesab olunur. Zәdәlәnmә 
halında isә, sığorta mәblәği, hadisәnin baş verdiyi tarixdәn etibarәn verilәn ödәnişin mәblәği qәdәr azaldılır. 

21.3. Sığorta mәblәği, sığorta şәhadәtnamәsindәn müxtәlif vahidlәr (növ vә qrup) halında göstәrilәrsә vә bu vahidlәrdәn 
(növ vә ya qruplardan) biri vә ya bir neçәsi tamamilә zәrәrә uğrayarsa, hәmin vahidlәrә (növ vә ya qruplara) aid olan 
sığorta tәminatı hadisәnin baş verdiyi tarixdә sona çatar. Qismi zәrәr halında isә hәr bir vahid (növ vә ya qrup) üçün 
müәyyәn edilmiş sığorta mәblәği, zәrәrin baş verdiyi tarixdәn etibarәn, verilmiş sığorta ödәnişinin mәblәği qәdәr 
azaldılır. 

21.4. Sığorta mәblәğinin azalması hallarında hadisәnin baş verdiyi tarixdәn etibarәn gün hesabı әsas götürülәrәk әlavә 
sığorta haqqı alınmaq şәrtilә sığorta mәblәği әvvәlki hәcminә qәdәr artırıla bilәr. 

21.5. Qismi zәdәlәrdә, tәrәflәrin sığorta müqavilәsini lәğv etmәk hüququ vardır. Sığortaçı lәğvetmә hüququndan ödәniş 
vermәmişdәn әvvәl istifadә edә bilәr. 

21.6. Sığortaçı tәrәfindәn hәyata keçirilәn lәğvetmә, bu haqda sifarişli mәktub vasitәsi ilә sığortalıya mәlumat göndәrildiyi 
tarixdәn hesablanmaqla 15 gün sonra saat 24.00-da hüquqi qüvvә qazanır vә lәğv etmәnin hüquqi qüvvә qazandığı 
vaxta qәdәr keçәn müddәtin sığorta haqqı gün hesabı әsas götürülmәklә hesablanır vә artıq qalan mәblәğ sığortаlıya 
qaytarılmır. 

Sığortalı tәrәfindәn hәyata keçirilәn lәğv etmә bu haqda sığortaçıya sifarişli mәktub vasitәsilә mәlumat göndәrdiyi günün 
sabahı saat 24.00-da hüquqi qüvvә qazanır vә istifadә olunmayan müddәtin sığorta haqqı geri qaytarılmır. 
 

22. SIĞORTA ÖDӘNİŞİ HAQQINDA QӘRARIN QӘBUL EDİLMӘSİ 
 
Sığortalı sığorta hadisәsindә sonra vәzifәlәrini yerinә yetirdikdәn sonra, Sığortaçı sığorta ödәnişindәn bağlı nәticәni 
(ödәnişin verilmәsi vә ya verilmәsindәn imtina) 15 (on beş) iş günü 
әrzindә Sığortalıya bildirmәlidir. 
 

23. MÜLKİYYӘT SAHİBİNİN DӘYİŞDİYİ HALLAR 
 
23.1. Sığortalanmış әmlakın mülkiyyәt sahibi dәyişdiyi tәqdirdә sığorta müqavilәsi öz hüquqi qüvvәsindә qalır vә sığortalının 

sığorta şәhadәtnamәsi ilә әlaqәdar bütün hüquq vә vәzifәlәri yeni mülkiyyәt sahibinә keçir. Bu zaman sığortalı vә 
sığortanın mövcudluğunu öyrәnәn yeni sahibkar mülkiyyәt dәyişikliyini 15 gün әrzindә sığortaçıya bildirmәlidirlәr. Bu şәrt 
yerinә yetirilmәzsә, sığortaçı mәsuliyyәtdәn azad olur. 

23.2. Sığortaçı dәyişikliyi, yeni sahibkar isә sığortanın mövcudluğunu öyrәndiyi tarixdәn etibarәn 8 gün әrzindә sığorta 
müqavilәsini lәğv edә bilәrlәr. Vaxtında istifadә olunmayan lәğvetmә hüququ etibarsız sayılır. 
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23.3. Sığortaçı tәrәfindәn hәyata keçirilәn lәğv etmә, bu haqda sığortalı sifarişli mәktub vasitәsilә mәlumat göndәrildiyi 
tarixdәn hesablanmaqla 8 gün sonra saat 24.00 -dа, sığorta etdirәn tәrәfindәn hәyata keçirilәn lәğv etmә isә bu haqda 
sığorta şirkәtinә sifarişli mәktub vasitәsilә mәlumat göndәrildiyi günün sаbаhı saat 24.00-da hüquqi qüvvә qazanır.  

23.4. Lәğv etmәnin hüquqi qüvvә qazanacаğı vaxta qәdәr keçәn müddәtin sığorta haqqı, lәğv etmә sığortaçı tәrәfindәn 
hәyata keçirilәrsә, gün hesаbı әsas götürülmәklә, lәğv etmә yeni mülkiyyәt sahibi tәrәfindәn hәyata keçirildikdә isә qısa 
müddәtli sığorta kimi hesablanır vә artıq qalan mәblәğ yeni mülkiyyәt sahibinә qaytarılır. 

23.5. Sığorta etdirilmiş әmlakın sahibi dәyişdiyi zaman mövcud sığorta haqları borclarına görә sığortalı vә lәğv etmә 
hüququndan istifadә etmәyәn yeni sahibkar birlikdә cavabehdirlәr. 

23.6. Sığortalı vәfat edәrsә, onun bu sığorta müqavilәsi ilә әlaqәdar bütün hüquq vә vәzifәlәri heç bir dәyişiklik edilmәdәn 
yеni mülkiyyәt sahibinә (varisә) keçir. 

 
24. MÜLKİYYӘT HÜQUQUNUN VERİLMӘSİ 

 
Әlavә razılaşma yoxdursa, zәrәr çәkmiş әmlakların mülkiyyәt hüququ sığortaçıya verilir. 
 

25. MӘLUMAT VӘ XӘBӘRDARLIQLAR 
 
25.1. Sığortalının mәlumat vә xәbәrdarlıqları, sığortaçıya vә ya sığorta müqavilәsinin imzalanması işinә vasitәçilik edәn 

agentliyә sifarişli mәktub vasitәsi ilә bildirilir. 
25.2. Sığortaçının mәlumat vә xәbәrdarlıqları sığortalı sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilәn ünvanına, bu ünvan dәyişmişsә, 

sığortaçıya vә ya sığorta müqavilәsinin bağlanmasına vasitәçilik edәn agentliyә bildirilәn son ünvana, eyni formada 
çatdırılır. 

25.3. Tәrәflәrә imza müqabilindә şәxsәn tәqdim edilәn mәktublar vә ya teleqramlar vasitәsilә bildirilәn mәlumat vә 
xәbәrdarlıqlar da sifarişli mәktub vasitәsilә bildirilәn mәlumat vә xәbәrdarlıqlar sәviyyәsindә hüquqi qüvvәyә malikdir. 

25.4. Hadisәnin bаş vermәsi vә ya tәmir işlәrinә başlanması ilә әlaqәdar mәlumatlar mütlәq qabaqcadan teleqramla 
bildirilmәlidir. 

 
26. İŞ SİRLӘRİNİN GİZLİ SAXLANILMASI 

 
Sığortaçı, sığortalıya aid öyrәnәçәyi iş sirlәrini gizli saxlamamaqdan dәyәn ziyan vә zәrәrlәrә görә mәsuliyyәt daşıyır. 
 

27. TӘRӘFLӘRİN MӘSULİYYӘTİ 
 
Sığorta müqavilәsi, Azәrbaycan Respublikasının Qanunveriliciyinә әsasәn tәrtib edilәrәk fәaliyyәt göstәrir vә hәr iki tәrәfdәn 
zәruri olaraq yerinә yetirilmәlidir. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrini pozan tәrәf mәsuliyyәt daşıyır 
 

28. MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİ QAYDASI 
 
Mübahisәlәr danışıqlar yolu ilә hәll edilir. Әgәr danışıqlar baş tutmazsa, mübahisәlәr Azәrbaycan Respublikasının «Mülki 
Mәcәllәsi»nә uyğun hәll olunmalıdır. 
 

29. XÜSUSİ ŞӘRTLӘR 
 
Sığorta şәhadәtnamәsindә bu qaydalara vә bunlarla әlaqәdar olan әlavә şәrtlәrә әlavә xüsusi şәrtlәr müәyyәn edilә bilәr 


