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Bundan sonra mәtndә «Qaydalar» adlanacaq «Sәfәr sığortası Qaydaları» Azәrbaycan Respublikasının 
qanunları vә digәr normativ hüquqi aktları әsas götürülmәklә işlәnib hazırlanmışdır vә sәfәr sığortası 
müqavilәlәrinin hәr birinin ayrılmaz tәrkib hissәsi hesab edilir.  
 

Maddә 1.   Sığorta sinfi 

Bu Qaydalarla müәyyәn olunan sığorta növü fәrdi qәza vә xәstәlik, hәmçinin әmlakın yanğından vә 
digәr risklәrdәn sığorta siniflәrinә aiddir. 
 

BÖLMӘ I 
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI SӘRHӘDLӘRİNDӘN KӘNARA ÇIXAN VӘTӘNDAŞLARIN 

BӘDBӘXT HADİSӘLӘR VӘ QӘFİL XӘSTӘLİKLӘR ZAMANI TİBBİ XӘRCLӘRİNİN SIĞORTASI  
 
Maddә 2. Sığorta predmeti 

 
Bu Bölmәyә әsasәn sığorta predmeti Sığorta olunanların hәyatı vә sağlamlığıdır. 

Maddә 3.  Sığortanın subyektlәri  

3.1 Sığortaçı Sığortalı ilә Azәrbaycan Respublikası sәrhәdlәrindәn kәnara çıxan vәtәndaşların bәdbәxt 
hadisәlәr vә qәfil xәstәliklәr zamanı tibbi xәrclәrinin sığortası barәdә müqavilә bağlayır. 
 
3.2. Sığorta müqavilәsinә әsasәn Sığortalılar hüquqi şәxslәr vә ya fәaliyyәt qabiliyyәtli fiziki şәxslәr ola 
bilәrlәr. 
 
3.3. Sığortalı üçüncü şәxslәrin (Sığorta olunanların) xeyrinә sığorta müqavilәsi bağlaya bilәr. 
Müqavilә Sığortalı tәrәfindәn özünün xeyrinә bağlanarsa Sığorta olunanın bütün hüquq 
vә öhdәliklәri Sığortalıya şamil edilir. 
 
3.4. Bu Qaydalara әsasәn Sığorta olunan yalnız fiziki şәxs ola bilәr. 

Maddә 4.  Sığortanın obyekti  

Sığorta obyekti vәtәndaşın xarici dövlәt әrazisindә olduğu müddәtdә müqavilәdә göstәrilmiş tibbi 
yardım almaq, repatriasiyanın hәyata keçirilmәsi vә nәqliyyat da daxil olmaqla digәr xidmәtlәrә olan 
ehtiyacla bağlı әmlak mәnafeyidir. 
 
Maddә 5. Sığorta risklәri  
 
Bu Bölmәyә әsasәn Sığortalının müvafiq haqqı ödәmәsi şәrti ilә Sığortaçı aşağıdakı risklәrә qarşı 
sığorta tәminatı verir, bir şәrtlә ki, belә hallar Sığorta olunanın sığorta müddәtindә sığorta 
müqavilәsindә göstәrilmiş ölkә(lәr) әrazisindә olduğu zaman baş vermiş olsun: 
 
5.1. Sığorta olunanın mәruz qaldığı qәfil xәstәlik, yәni sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu 
müddәtdә gözlәnilmәdәn yaranan vә tәxirәsalınmaz tibbi müdaxilәni tәlәb edәn hal; 
 
5.2. Sığorta olunanın mәruz qaldığı bәdbәxt hadisә, yәni gözlәnilmәdәn baş vermiş, Sığorta olunanın 
sağlamlığına zәrәr dәymәsi, bәdәn xәsarәti alması vә ya ölümünә sәbәb olan hal; 

 
5.3. Sığorta olunanın tәsadüfi ölümü. 

Maddә 6. Sığorta risklәrindәn istisnalar vә (vә ya) sığorta tәminatında mәhdudiyyәtlәr  
 
6.1. Aşağıda göstәrilmiş hallar nәticәsindә baş vermiş sığorta hadisәsi sığorta tәminatına daxil edilmir: 
 

6.1.1. Sığorta olunanın spirtli içkilәrin, narkotik vә ya zәhәrli madәlәrin tәsiri altında olması; 
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6.1.2. Sığorta olunanın özünә qәsd etmәsi vә ya buna cәhd göstәrmәsi; 
 
6.1.3. Nüvә partlayışı, radioaktiv vә ya digәr şüalanmaların tәsiri; tәbii fәlakәtlәr vә onların   
nәticәlәri, epidemiyalar, karantinlәr, meteoroloji şәrait;  
 
6.1.4. Sığorta olunanın vә (vә ya) maraqlı üçüncü şәxslәrin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә 
yönәldilmiş qәsdәn edilmiş hәrәkәtlәri; 
 
6.1.5. Sığortalı vә ya Sığorta olunan tәrәfindәn törәdilmiş sığorta hadisәsi ilә birbaşa sәbәb-nәticә  
әlaqәsindә olan hüquqazidd hәrәkәtlәr; 
 
6.1.6. Peşәkar pilot tәrәfindәn idarә olunan mülki aviasiya tәyyarәsindә sәrnişin qismindә 
uçuşlar istisna olmaqla, Sığorta olunanın özü tәrәfindәn idarә edilәn uçuş aparatında uçuş; 
 
6.1.7. Sığorta olunanın mühәrriksiz uçuş aparatlarında, mühәrrikli planerlәrdә, super yüngül 
uçuş aparatlarında uçuşu vә hәmçinin paraşütlә tullanması; 
 
6.1.8. hәrbi әmәliyyatlar vә onların nәticәlәri, xalq iğtişaşları, tәtil, üsyan, qiyam, kütlәvi 
hәyәcanlar, terror aktları vә onların nәticәlәri; 
 
6.1.9. Sığorta olunanın hәr cür silahlı qüvvәlәrdә vә qruplaşmalarda qulluq etmәsi; 
 
6.1.10. Sığorta olunanın hәr hansı idman növü ilә mәşğul olması; 
 
6.1.11. Sığorta olunanın tәhlükәli fәaliyyәt növlәri ilә (o cümlәdәn peşәkar avtomobil 
nәqliyyatı sürücüsü, dağ mәdәnçisi, inşaatçı, elektrik quraşdırıcısı qismindә) mәşğul olması; 
 
6.1.12. Sığorta olunanın müalicә almaq mәqsәdilә hәyata keçirilәn sәfәri; 

 
6.2. Tәrәflәrin Sığorta müqavilәsindә әks etdirilmiş әlavә razılığına әsasәn 6.1.6-6.1.11 bәndlәrdә 
göstәrilәn hadisәlәr Sığortaçı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş artırıcı әmsallar tәtbiq olunmaqla sığorta riski 
kimi tanına bilәr. Bununla bәrabәr Sığortaçı sәfәrin mәqsәdi olan müalicә xәrclәrini vә hәmçinin bu 
müalicә ilә әlaqәdar Sığorta olunanın sәhhәtinin pislәşmәsi vә ölümü ilә bağlı xәrclәri ödәmir. 
 
Maddә 7. Tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri 
 
7.1. Sığortalının hüquq vә vәzifәlәri aşağıdakılardır: 

7.1.1. Sığorta haqqını vaxtında ödәmәk; 

7.1.2. Sığorta predmetinә dair qüvvәdә olan sığorta müqavilәlәri barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәk; 

7.1.3. Sığorta hadisәsi baş verdikdә, bu barәdә sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilmiş müddәtdә 
sığortaçını xәbәrdar etmәk; 

7.1.4. Ziyanın qarşısının alınması vә azaldılması üçün tәdbirlәr  görmәk; 

7.1.5. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn riskin qiymәtlәndirilmәsi üçün әhәmiyyәti olan hallar vә riskin 
sonradan dәyişilmәsi barәdә sığortaçıya mәlumat vermәk. 

7.2. Sığortaçının hüquq  vә vәzifәlәri aşağıdakılardır: 

 7.2.1. Sığortalı tәrәfindәn verilәn mәlumatları vә hәmçinin Sığortalı vә Sığorta olunan tәrәfindәn Sığorta 
müqavilәsinin şәrtlәrinә әmәl edilmәsini yoxlamaq;  

7.2.2. Sığortalını bu Qaydalarla tanış etmәk; 

 7.2.3. Sığortalı vә onun әmlak vәziyyәti barәdә mәlumatı, o cümlәdәn kommersiya sirri olan mәlumatı 
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yaymamalıdır. 

7.3. Sığorta müqavilәsindә vә qanunvericilikdә Sığortalının vә Sığortaçının başqa hüquq vә vәzifәlәri dә nәzәrdә 
tutula bilәr. 

Maddә 8. Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası vә şәrtlәri  

8.1. Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortaçı vә ya Servis mәrkәzi (sığorta müqavilәsindә göstәrilәn 
ixtisaslaşdırılmış tәşkilat) tibbi yardım göstәrilmәsini tәmin edir, müalicәnin gedişatına nәzarәt edir. 
 
8.2. Bu Bölmәyә әsasәn Servis mәrkәzi dedikdә sığorta müqavilәsindә göstәrilәn vә Sığortaçının 
tapşırığı ilә bu Qaydalarda nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәri gün әrzindә hәyata keçirәn  
ixtisaslaşdırılmış tәşkilat başa düşülür. 
 
8.3. Sığorta olunanın sağlamlıq vәziyyәti onun daimi yaşadığı ölkәyә qayıtmağına imkanı vermirsә vә 
onun ambulator vә ya statisonar müalicәsi (hәmçinin әmәliyyatın keçirilmәsi) üçün zәruriyyәt yaranırsa 
bu Bölmәyә әsasәn Sığortaçı aşağıda göstәrilәn tәdbirlәri tәşkil edәn vә hәyata keçirәn 
ixtisaslaşdırılmış tәşkilatlara vә ya müvafiq xәrclәri tәsdiq edәn sәnәdlәrin tәqdim edilmәsi şәrti ilә 
birbaşa Sığortalıya aşağıdakı xәrclәri ödәyir: 
 

A. Tibbi xәrclәr, yәni; 

8.3.1. Әmәliyyatların, diaqnostik müayinәlәrin hәyata keçirilmәsi xәrclәri, o cümlәdәn hәkim 
tәrәfindәn tәyin edilmiş tibbi preparatlara, sarğı materiallarına vә fiksasiya vasitәlәrinә 
(gips, bandaj) çәkilmiş xәrclәr dә daxil olmaqla stasionarda qalma vә müalicә olunma 
(standart tipli palatada) xәrclәri; 
 
8.3.2. Hәkim xidmәtlәri, diaqnostik müayinәlәr, hәkim tәrәfindәn tәyin edilmiş tibbi 
preparatlara, sarğı materiallarına vә fiksasiya vasitәlәrinә (gips, bandaj) çәkilmiş xәrclәr dә 
daxil olmaqla ambulator müalicә xәrclәri. 

B. Tibbi daşınma xәrclәri, yәni: 

8.3.3. Hadisә yerindәn  әrazisindә  olduğu  ölkәnin  әn yaxın  mәsafәdә yerlәşәn  tibb 
müәssisәsinә vә ya bilavasitә yaxınlıqda yerlәşәn hәkimin yanına evakuasiya olunma («tәcili 
yardım» avtomobili vә ya digәr nәqliyyat vasitәsi ilә) xәrclәri; 
 
8.3.4. Müvәqqәti olduğu ölkәdә tәlәb olunan tibbi yardım göstәrilmәsi üçün imkanın 
olmaması şәrti ilә, müşayiәt edәn şәxsә çәkilәn xәrclәr (әgәr bu cür müşayiәt olunma hәkim 
tәrәfindәn tәyin olunubsa) daxil olmaqla Sığortalının xaricdә yaşadığı yerә vә ya yaşadığı yerdәn 
әn yaxın mәsafәdә yerlәşәn tibb müәssisәsinә tәcili tibbi repatriasiya xәrclәri. Tәcili tibbi 
repatriasiya müstәsna hallarda onun zәruriliyi yerli müalicә edәn hәkim tәrәfindәn verilәn 
sәnәdlәr әsasında Sığortaçının hakiminin rәyi ilә tәsdiq edildikdә vә bunun üçün heç bir әks tibbi 
göstәriş olmadıqda hәyata keçirilir. Tәcili tibbi repatriasiya xәrclәri sığorta müqavilәsindә nәzәrdә 
tutulmuş mәblәğ çәrçivәsindә ödәnilir. 
 
8.3.5. Stasionarda qalma xәrclәri müqavilәdә müәyyәn olunmuş sığorta hәdlәrini aşa 
bilәcәk hallarda Sığorta olunanın xaricdә yaşadığı yerә vә ya yaşadığı yerdәn әn yaxın mәsafәdә 
yerlәşәn tibb müәssisәsinә tibbi repatriasiya olunması xәrclәri. Tibbi repatriasiya yalnız әks 
tibbi göstәrişin olmaması şәrti ilә hәyata keçirilә bilәr. Tibbi repatriasiya xәrclәri sığorta 
müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş mәblәğ çәrçivәsindә ödәnilir. 

C. Daşınma xәrclәri, yәni: 

8.3.6. Әgәr Sığorta olunanın stasionar müalicәdә olması zәrurәtini yaradan sığorta hadisәsi 
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nәticәsindә Sığorta olunan vaxtında, yәni Sığorta olunanın әlindә olan gediş-gәliş sәnәdindә 
göstәrilәn tarixdә qayıda bilmirsә, onun daimi yaşadığı yerә birbaşa «iqtisadi sinif»lә getmә 
xәrclәri, birbaşa beynәlxalq әlaqәsi olan hava limanına getmә xәrclәri. Sığorta olunan istifadә 
olunmamış gediş-gәliş sәnәdlәrinin Sığortaçıya qaytarılması (tәhvil verilmәsi) vә onların 
dәyәrinin Sığortaçıya ödәnilmәsi üçün ondan asılı hәr bir şeyi etmәlidir. Bu şәrt yerinә yetirilmәdiyi 
halda Sığortaçının istifadә olunmamış gediş-gәliş sәnәdlәrinin dәyәrini Sığorta olunana ödәnilәn 
xәrclәrin mәblәğindәn çıxmaq hüququ vardır; 
 
8.3.7. Әgәr Sığorta olunanın mәruz qaldığı sığorta hadisәsi nәticәsindә onun xaricdә yanında olan 
uşaqları nәzarәtsiz qalarlarsa, uşaqların daimi yaşadıqları ölkәyә birbaşa «iqtisadi sinif»lә 
getmә xәrclәri. Lazım olduqda Sığortaçı uşaqların müşayiәt olunmasını tәşkil edir vә bunun 
xәrclәrini ödәyir; 
 
8.3.8. Әgәr tәkbaşına sәyahәt edәn Sığorta olunanın xәstәxanada qalma müddәti 10 gündәn çox 
çәkәrsә, yalnız hәkimin zәrurәtin olması barәdә göstәrişi olarsa, Sığorta olunanın bir qohumunun 
«iqtisadi sinif»lә gedib-gәlmә (daimi yaşadığı ölkәdәn getmә vә geriyә qayıtma) xәrclәri. Bununla 
belә qohumun xaricdә qalma xәrclәri Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmir. 

Ç. Ölümdәn sonrakı repatriasiya xәrclәri, yәni: 

8.3.9. Әgәr ölüm sığorta hadisәsi nәticәsindә baş veribsә, cәsәdin Sığorta olunanın (ölümdәn 
sonra) daimi yaşadığı ölkәnin aeroportuna, haqqında Servis mәrkәzi tәrәfindәn sanksiya 
verilmiş repatriasiya xәrclәri. Ölümdәn sonrakı repatriasiya xәrclәri sığorta müqavilәsindә 
nәzәrdә tutulmuş mәblәğ çәrçivәsindә ödәnilir. Bununla belә Sığortaçı Sığorta olunanın daimi 
yaşadığı ölkәnin әrazisindә göstәrilәn mәrasim xәrclәrini ödәmir. 

D.  Bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan yardımın tәşkilinә dair Servis mәrkәzinin 
xәrclәrinin ödәnilmәsi 

8.3.10. Sığorta olunanın daşınma üsulu tibbi göstәrişlәr nәzәrә alınmaqla Sığortaçı (Servis  
mәrkәzi) tәrәfindәn  müәyyәn  edilir.  Bununla  belә  Sığortaçı  daşıyıcı tәrәfindәn hәrәkәt 
cәdvәlinin pozulmasına görә mәsuliyyәt daşımır. 

Maddә 9. Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәyәn xәrclәr 

Sığortaçı aşağıdakı xәrclәri ödәmir: 
 
9.1. Tibbi yardımın kәskin ağrı vә ya Sığorta olunanın hәyatının xilas edilmәsi ilә bağlı olduğu hallar 
istisna olmaqla, müalicәsi hәyata keçirilib-keçirilmәmәsindәn asılı olmayaraq sığorta müqavilәsi 
bağlanan tarixә qәdәr mәlum olan xәstәliklәrin vә hәmçinin xroniki xәstәliklәrin müalicәsi ilә bağlı 
xәrclәr; 

 Bu halda, kәskin ağrı vә hәyatın xilas edilmәsi ilә bağlı hallarda keçirilәn tәxirәsalınmaz 
tәdbirlәrlәrә görә xәrclәr sığorta mәblәğinin 20%-i ilә mәhdudlaşmalı, lakin 6 000 ABŞ 
dollarından/Avrodan (müqavilәnin valyutasından asılı olaraq) artıq olmamalıdır.  

9.2. Sığortanın başlanmasından әvvәl Sığorta olunan tәrәfindәn alınan müalicә ilә bağlı, 
hәmçinin Sığorta olunanın sәhhәtinә görә sәfәr etmәyә әks göstәrişlәr olduğu hallarda baş verәn 
Sığorta olunanın sәhhәtinin pislәşmәsi vә ya ölümü ilә bağlı yaranan xәrclәr; 
 
9.3. Qıcolma vәziyyәtlәrinin, sinir vә psixi xәstәliklәrin aradan qaldırılması vә müalicә 
xәrclәri; 
 
9.4. Onkoloji xәstәliklәrdәn müayinә vә müalicә xәrclәri; 
 
9.5 Orqan vә toxumaların transplantasiyası vә bununla bağlı olan bütün tәdbirlәr 
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9.6. Qәfil xәstәlik vә ya bәdbәxt hәdisә ilә bağlı olmayan hallarda Sığorta olunanın aldığı tibbi 
xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr; profilaktik tәdbirlәrә vә ümumi tibbi baxışlara çәkilәn xәrclәr; 
 
9.7. QİÇ yoluxmasından vә hәmçinin onun nәticәsi olan xәstәliklәrdәn müayinә vә müalicә xәrclәri; 
 
9.8. Tibbi yardımın hәyati amillәrlә bağlı olduğu hallar istisna olmaqla, hamilәlik 
müddәtindә mәslәhәtlәr vә müayinәlәr, hamilәlik dövründәn asılı olmayaraq hamilәliyin 
kәskinlәşmәsi ilә әlaqәdar mәslәhәtlәr, müayinәlәr vә müalicә ilә bağlı xәrclәr vә hәmçinin doğuş vә 
uşağa doğuşdan sonrakı qayğı xәrclәri; 
 
9.9. Әmәliyyatın Sığorta olunanın hәyatının xilas edilmәsi ilә bağlı olduğu hallar istisna 
olmaqla, abortlara çәkilәn xәrclәr; 
 
9.10. Әksәr hallarda cinsi yolla yoluxan vә hәmçinin onların nәticәsi olan xәstәliklәrdәn 
müayinә vә müalicә olunanlara xәrclәri; 
 
9.11. Plastik vә bәrpaedici cәrrahiyyә vә göz vә diş protezlәri dә daxil olmaqla, hәr növ 
protez qoyma xәrclәri; 
 
9.12. Dişin vә dişәtrafı toxumaların kәskin iltihabı vә hәmçinin bәdbәxt hadisә nәticәsindә 
diş zәdәlәndikdә baxış, müalicә vә tibb preparatlarına çәkilәn xәrclәr istisna olmaqla, 
stomatoloji yardım göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәr; 
 
9.13. Tibbi nöqteyi-nәzәrdәn zәruri olmayan xidmәtlәrin göstәrilmәsi vә ya hәkim 
tәrәfindәn tәyin edilmәyәn müalicә ilә әlaqәdar xәrclәr; 
 
9.14.Sığorta olunanın sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar müraciәtinә әsasәn aldığı hәkim 
göstәrişlәrinin yerinә yetirilmәsindәn könülü surәtdә imtina etmәsi nәticәsindә ortaya çıxan 
xәrclәr; 
 
9.15. Qeyri-әnәnәvi müalicә metodlarına çәkilәn xәrclәr; 
 
9.16. Sığorta olunanın qohumları tәrәfindәn müalicә vә qulluq olunmasına dair xәrclәr; 
 
9.17. Müvafiq lisenziyası olmayan tibb müәssisәsi vә ya tibbi fәaliyyәt hәyata keçirmәk 
hüququ olmayan şәxs tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrlә әlaqәdar xәrclәr; 
 
9.18. Bәrpaedici müalicә vә fizioterapiya xәrclәri; 
 
9.19. İstirahәt mәrkәzlәrindә, sanatoriyalarda, pansionatlarda, istirahәt evlәrindә vә digәr 
bu kimi müәssisәlәrdә müalicә kursu almaqla әlaqәdar xәrclәr; 
 
9.20. Bәdbәxt hәdisә vә ya qәfil xәstәliklә bağlı olmayan dezinfeksiya, profilaktik 
vaksinasiya, hәkim ekspertizası, laboratoriya vә diaqnostika müayinәlәrinin keçirilmәsi ilә әlaqәdar 
xәrclәr; 
 
9.21. Әlavә rahatlıq, yәni: «lüks» tipli palata, televizor, telefon, kondisioner, nәmlәndirici, 
bәrbәr, masajçı, kosmetoloq, tәrcümәçi vә sair xidmәtlәrin göstәrilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr; 
 
9.22. Sığorta olunan daimi yaşadığı ölkәyә qayıtdıqdan sonra çәkilәn xәrclәr; 
 
9.23. Müәyyәn edilmiş sığorta mәblәğini aşan xәrclәr; 
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9.24. Servis mәrkәzi tәrәfindәn sanksiyası verilmәmiş stasionar müalicә, tibbi daşınma, 
ölümündәn sonrakı repatriasiya xәrclәri; 
 
9.25. Әgәr sığorta müqavilәsindә şәrtsiz azadolma mәblәği nәzәrdә tutulubsa o, hәr sığorta hadisәsi 
üzrә xәrclәr ödәnildikdә tәtbiq olunur. 

Maddә 10.  Sığorta mәblәği, sığorta haqqı 
 

10.1 Sığorta mәblәği dedikdә Sığortaçının ödәdiyi tibbi vә tibbi daşınma xәrclәrinin vә hәmçinin 
daşınma vә ölümdәn sonrakı repatriasiya xәrclәrinin son hәddi olan pul mәblәği başa düşülür. Ürәk-
damar sistemi xәstәliklәrinin terapevtik vә cәrrahi müalicәsi üzrә sığorta mәblәği müqavilәnin 
valyutasına uyğun olaraq 5 000 ABŞ dolları/Avro tәşkil edir. 

10.2. Sığorta haqqı sığorta müqavilәsinә müvafiq olaraq Sığortaçıya (onun brokerinә vә ya agentinә) 
Sığortalı tәrәfindәn ödәnilmәli olan sığortalanma üçün ödәmәdir; 
 
10.3. Sığorta haqqı Sığortaçının tariflәrinә müvafiq olaraq müәyyәn edilir vә onun mәblәği sığorta 
müqavilәsindә göstәrilir. Әgәr Sığortaçı  yüksәk  tәhlükә ilә bağlı,  o cümlәdәn  6.1.6-6.1.12 
bәndlәrindә göstәrilәn fәaliyyәtlә mәşğul olan vә hәmçinin 60 yaşı ötmüş şәxslәri sığortalamaq 
barәdә qәrar qәbul edәrsә, sığorta haqqına artırıcı әmsallar tәtbiq edilә bilәr. 
 
10.4. Sığortalı bütün sığorta müddәti üçün sığorta haqqını birdәfәlik ödәyir. Sığorta müqavilәsindә 
sığorta haqqının nisyә ödәnilmәsi nәzәrdә tutula bilәr. Ödәniş köçürmә yolu vә ya nağd qaydada 
hәyata keçirilә bilәr. 

Maddә 11. Sığorta müqavilәsinin fәaliyyәti 

11.1. Әgәr sığorta müqavilәsindә digәr hallar nәzәrdә tutulmayıbsa, sığorta müqavilәsi Sığorta 
olunanın Azәrbaycan Respublikası sәrhәdlәrindәn kәnarda olduğu bir ildәn artıq olmayan müddәtә 
bağlanır. Әgәr sığorta müqavilәsindә digәr hal nәzәrdә tutulmayıbsa, Sığorta olunanın çoxsaylı sәfәrlәri 
nәzәrdә tutulan, bir il müddәtinә bağlanan sığorta müqavilәsindә tәminat hәr sәfәrin birinci 90 gününü 
әhatә edir. 
 
11.2. Sığorta olunanın daimi yaşayış yeri vә (vә ya) vәtәndaşı olduğu ölkәnin әrazisindә sığorta 
müqavilәsi qüvvәdә olmur. Vәtәndaşın daimi vә ya әn çox yaşadığı yer onun yaşayış yeri kimi tanınır. 
 
11.3. Әgәr sığorta müqavilәsindә digәr hallar nәzәrdә tutulmayıbsa, sığorta tәminatı sığorta 
şәhadәtnamәsindә (vә eynilәşdirmә kartında) göstәrilәn sığortanın başlanma gününün 24.00 
saatından, lakin yalnız Sığorta olunan әrazisini tәrk etdiyi ölkәnin sәrhәdini keçdikdәn (pasportda 
sәrhәd xidmәti tәrәfindәn edilәn qeyd) vә sığortanın bütün müddәtinә görә sığorta haqqının 
Sığortaçının hesabına daxil olduqdan sonra qüvvәyә minir. 
 
11.4. Әgәr sığorta müqavilәsinin qüvvәsinin bitmәsi anınadәk Sığorta olunanın sığorta hadisәsi 
nәticәsindә qospitalizasiya edilmәsi ilә әlaqәdar olaraq onun xaricdәn qayıtması mümkün deyilsә vә bu 
müvafiq tibbi rәylә tәsdiqlәnirsә, Sığortaçı bu Qaydaların 8-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş vә hәmin 
sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar olan öhdәliklәrini sığorta şәhadәtnamәsindә sığorta müqavilәsinin sona 
çatma tarixi kimi göstәrilәn tarixdәn etibarәn 2 (iki) hәftә әrzindә yerinә yetirmәkdә davam edir. 

Maddә 12.  Sığorta müqavilәsinin bağlanması, hәmçinin ona әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi  

12.1. Sığorta müqavilәsi Sığortalının şifahi vә ya yazılı formada ifadә olunmuş әrizәsi әsasında 
Sığortaçının Sığortalıya sığorta şәhadәtnamәsinin verilmәsi yolu ilә bağlanılır. Sığortalı Sığortaçıya 
aşağıdakı mәlumatları verir: 

 
12.1.1. Sığortalının (fiziki şәxs olduqda) vә Sığorta olunanın adı, atasının adı, soyadı (pasportda 
olduğu kimi), doğum tarixi, ünvanı, telefonu; 
 

12.1.2. Sığortalı hüquqi şәxs olduqda - onun adı, hüquqi ünvanı, telefonu, bank rekvizitlәri, 
Sığorta olunanların siyahısı; 
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12.1.3. xaricә sәfәrin başlanma vә başa çatma tarixlәri; 
 
12.1.4. sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan tәminatların әrazisinә şamil edildiyi ölkәlәr; 
 

12.1.5. sәfәrin mәqsәdi; 
 

12.1.6. әgәr Sığorta olunan xaricә işlәmәk üçün gedirsә, onun sәnәti vә mәşğul olmaq 
fikrindә olduğu fәaliyyәt növü; 
 

12.1.7. Sığorta olunanın iştirak etmәk fikrindә olduğu idman növü vә ya idman yarışı; 
 

12.1.8. sığorta mәblәği. 
 

12.2.  Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı Özünә mәlum olan vә sığorta riskini qiymәtlәndirmәk 
üçün әhәmiyyәt kәsb edәn hallar barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәlidir. 
 
12.3. Sığorta müqavilәsi qüvvәdә olduğu müddәtdә Sığortalı (Sığorta olunan) sığorta riskindәki özünә 
mәlum olan dәyişikliklәr barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәlidir. 
 
12.4. Sığorta müqavilәsi Sığorta olunanın tibbi müayinәsi aparılmadan bağlanır. Sığortaçının tәlәbi 
ilә Sığortalı sorğu vәrәqәsini doldurmalıdır. 
 
12.5. Sığorta müqavilәsinin bağlanması faktı Sığortaçı tәrәfindәn Sığortalıya sığorta şәhadәtnamәsinin 
verilmәsi ilә tәsdiqlәnir. Zәruri olan hallarda eynilәşdirmә kartı verilir. 
 
12.6. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı sığorta hadisәsinә aid hissәdә hәkimlәri Sığortaçı 
qarşısında mәxfilik öhdәliklәrindәn azad edir. 
 
12.7. Tәrәflәrin qarşılıqlı razılığı ilә sığorta müqavilәsinә әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilә bilәr. 
 
12.8. Bu Qaydaların 12.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş sığorta müqavilәsi elektron sәnәd formasında da 
bağlana bilәr. 
 
12.9. Elektron sәnәd formasında olan sığorta müqavilәsi üzrә sığorta haqqının ödәnilmәsi sığortalının bu 
Qaydalar vә sığorta müqavilәsinin şәrtlәri ilә tanış olmasını, hәmin Qaydalar vә şәrtlәrlә razılığını, 
hәmçinin sığorta müqavilәsinin bağlanması faktını tәsdiqlәyir. 

Maddә 13. Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortaçının vә Sığortalının vәzifәlәri. Sığorta ödәnişinin 
verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı 

13.1. Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalı sığorta şәhadәtnamәsindә vә ya eynilәşdirmә 
kartında (әgәr verilibsә) göstәrilәn telefonla Sığortaçının ixtisaslaşdırılmış Servis mәrkәzinә dәrhal 
müraciәt etmәli vә dispetçerә baş vermiş hadisә vә sığorta sәnәdlәrindәki mәlumatlar barәdә 
xәbәr vermәlidir. Tәsdiqlәyici sәnәdlәr tәqdim olunduqda Servis mәrkәzi ilә danışıq xәrclәri Sığortalıya 
(Sığorta olunana) ödәnilir. 
 
13.2. Mәlumat aldıqdan sonra Sığortaçı vә ya Servis mәrkәzi Sığorta olunana zәruri olan tibbi, 
tibbi daşınma vә sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş digәr xidmәtlәrin göstәrilmәsini tәşkil edir vә o 
cümlәdәn Sığorta olunanın bu Qaydaların 8-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş xәrclәrini ödәyir. 
 
13.3. Әgәr sığorta müqavilәsindә mütlәq Servis mәrkәzinә müraciәt etmәk tәlәb olunmursa, hәkimlә 
mәslәhәtlәşmәzdәn vә ya klinikaya göndәrilmәzdәn әvvәl Servis mәrkәzinә zәng vurmaq mümkün 
olmayıbsa, Sığorta olunan bunu ilk imkan olduqda etmәlidir. Hәr bir halda qospitalizasiya vә ya hәkimә 
müraciәt zamanı Sığorta olunan tibb heyәtinә sığorta şәhadәtnamәsini vә ya eynilәşdirmә kartını (әgәr 
verilibsә) tәqdim etmәlidir. 
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13.4. Sığortaçı vә ya Servis mәrkәzi ilә әlaqә saxlamaq mümkün olmazsa, әgәr sığorta müqavilәsindә 
Servis mәrkәzinә mütlәq müraciәt etmәk nәzәrdә tutulmayıbsa, Sığorta olunan sığorta 
şәhadәtnamәsini tәqdim etmәklә yaxınlıqda yerlәşәn tibb müәssisәsinә müraciәt edә bilәr. Әgәr 
Sığorta olunan sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar özü xәrc çәkibsә, o, xaricdәn qayıtdıqdan sonra Sığortaçıya 
baş verәnlәr barәdә yazılı әrizә vermәli vә aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir: 
 

13.4.1. zәruri  tibbi  yardım  göstәrilmәsinin  tәşkili,  Servis  mәrkәzinә müraciәt  edilmәsinin 
sәbәblәrinin әsaslandırılması da daxil olmaqla, sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar xәrclәrin 
ödәnilmәsi barәdә әrizә; 
 
13.4.2. sığorta şәhadәtnamәsi vә ya onun surәti; 
 
13.4.3. xәstәnin soyadının, diaqnozunu, tibbi yardım üçün müraciәt etmә tarixli, müalicә 
olunma müddәtini, göstәrilәn xidmәtlәrin, tarix vә dәyәrә görә ayrılmaq şәrti ilә siyahısının, 
ödәnilmәli olan mәblәği әks etdirәn tibb müәssisәsinin arayış-hesabının әsli (şirkәt blankında 
vә ya müvafiq ştamplı); 
 
13.4.4. hәmin sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar hәkim tәrәfindәn verilmiş vә üzәrindә aptekin ştampı 
olan vә alınmış hәr bir dәrmanın qiymәtini әks etdirәn reseptin әsli; 
 
13.4.5. hәkim tәrәfindәn verilmiş laboratoriya müayinәsinә göndәrişin vә laboratoriya 
tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin adı, tarix vә qiymәtә görә ayrılmaq şәrti ilә siyahısını әks etdirәn 
hesabın әsli; 
 
13.4.6. müalicәyә, dәrmanlara vә digәr xidmәtlәrә görә edilmiş ödәnişlәri tәsdiqlәyәn sәnәd 
ödәniş bәrәdә ştamp, pulun alınması barәdә qәbz vә ya bankın pulun köçürülmәsi barәdә tәsdiqi). 
 

13.5. Ambulator müalicә xәrclәrinin ödәnilmәsi üçün Sığortaçı yalnız ödәnilmiş hesabları qәbul edir. 
Ödәnilmәmiş hesab tәqdim etdikdә Sığorta olunan yazılı izahat vermәlidir. Sığorta olunan 
tәrәfindәn poçt vasitәsi ilә alınmış ödәnilmәmiş hesablar alındığı gündәn etibarәn 15 (on beş) gün 
әrzindә tәqdim edilmәlidir. 
 
13.6. Bu Qaydaların 13.4 bәndindә göstәrilәn әrizә vә sәnәdlәri (sәnәdlәr Azәrbaycan, rus, ingilis, 
dillәrindә tәrtib olunmayıbsa, hәmçinin sәnәdlәrin orijinallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәlәrini) 
Sığorta olunan sığorta hadisәsinin baş verdiyi sәfәrdәn qayıtdığı andan etibarәn 30 (otuz) tәqvim 
günü әrzindә tәqdim etmәlidir . 
 
13.7. Sığorta olunan tәrәfindәn çәkilmiş xәrclәr Sığortaçı tәrәfindәn sığorta tәminatının 9.4 
bәndindә göstәrilәn sәnәdlәrin tәqdim edildiyi andan etibarәn 15(on beş) iş günü әrzindә ödәnilir. 
Sığortaçı tәqdim olunmuş sәnәdlәri yoxlamaq, sığorta hadisәsinin halları haqqında mәlumata malik 
olan tәşkilatlardan sorğu göndәrmәk vә hәmçinin Sığorta olunanı öz hәkiminin müayinәsindәn 
keçirmәk hüququna malikdir. Sığorta hadisәsinә dair әlavә mәlumatın alınması zәrurәti yarandıqda 
sığorta tәminatı Sığortaçının sorğu әsasında tәlәb etdiyi bütün sәnәdlәrin alındığı andan etibarәn 
15(on beş) iş günü әrzindә ödәnilir. 
 
Maddә 14. Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları 

14.1. Әgәr sığortanın qüvvәdә olma müddәti әrzindә aşağıda göstәrilәn hallar baş verәrsә, Sığortaçı 
Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta tәminatının ödәnilmәsindәn tamamilә vә ya qismәn imtina etmәk 
hüququna malikdir: 
 

14.1.1. Bu Qaydaların 12.2, 12.3, 13.1, 13.3, 13.4.3, 13.5, 13.6 bәndlәrinin pozulması; 
 
14.1.2. Sığorta olunanın sәhhәti vә ya ona tibbi vә әlaqәdar xidmәtlәrin göstәrilmәsi barәdә qәsdәn 
yalan mәlumat daxil edilmiş sәnәdlәrin Sığortaçıya tәqdim edilmәsi; 
 
14.1.3. Qәsdәn sığorta hadisәsi nәticәsindә Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilmәli olan ziyanın artmasına 
gәtirәn vә ya zәrәrin azalması üçün ağlabatan tәdbirlәr görmәmәk. 
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14.2. Sığorta tәminatının ödәnilmәmәsi barәdә qәbul olunmuş qәrar haqqında Sığortalıya 
(Sığorta olunana) bu qәrarın sәbәblәrini әks etdirәn yazılı mәlumat verilir. 

 

 

 

BÖLMӘ II 

FӘRDİ QӘZA SIĞORTASI 
 

 Maddә 15. Fәrdi qәza 
   
15.1. “Fәrdi qәza” dedikdә şәxs üzәrindә xarici fiziki tәsirlәrlә bağlı olan, onun hәyat vә sağlamlığına 
ziyan vuran qәfil, öncәdәn görünmәyәn vә tәsadüfi (qәsdәn edilmәyәn) hadisә başa düşülür.  

15.2.   Xәstәlik, patologiya vә digәr daxili sәbәblәr fәrdi qәzalara aid edilmir.  
 
. Maddә 16. Sığorta tәminatına mәhdudiyyәtlәr  
 
16.1. Aşağıdakı şәxslәr  sığorta tәminatından istisna olunurlar: 

16.1.1.   I vә II qrup әlillәr; 
16.1.2. Nаrkoloji, psixonevroloji, vәrәmәqarşı, dәri-venereoloji dispanserlәrdә uçota durmuş şәxslәr; 
16.1.3. Sığorta hadisәsi  baş verdiyi zaman narkotik maddәlәrin, spirtli içkilәrin vә ya hәr hansı 
zәhәrlәyici maddәlәrin tәsiri altında olan şәxslәr;  
16.1.4. Onkoloji xәstәlәr, ürәk-damar çatışmamazlığı olan xәstәlәr, qazanılmış 
immumçatışmamazlığı sindromu (QİÇS) ilә xәstәlәnmiş şәxslәr, immun  çatışmamazlığı virusuna 
(İÇV) yoluxmuş şәxslәr; 
16.1.5. Sığorta müqavilәsi bağlanan zaman psixi xәstәliyi olan şәxslәr (әqli zәiflik, epilepsiya vә sinir 
sisteminin digәr pozuntuları);   

 
Maddә 17.  Sığorta risklәri 
17.1 Bu Qaydalara әsasәn, әgәr Sığorta olunan, sığorta tәminatının qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә 
vә Sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş xarici ölkәnin әrazisindә olduğu zaman, onun iradәsindәn asılı 
olmayan, hәyatına vә sağlamlığına zәrәr vuran qәfil, öncәdәn gözlәnilmәyәn xarici faktorların (fiziki, 
kimyәvi, texniki vә s.) tәsadüfi tәsiri, o cümlәdәn Sığorta olunanın sәrnişin kimi hәrәkәt etdiyi yerüstü, 
su vә hava nәqliyyatı vasitәsinin qәzaya uğraması nәticәsindә bәdәn xәsarәti alarsa vә bu bәdәn 
xәsarәti heç bir digәr sәbәbdәn asılı olmadan hadisәnin baş verdiyi tarixdәn sonrakı 12 ay әrzindә 
Sığorta olunanın: 
17.1.1 vәfat etmәsinә; 
17.1.2 әmәk qabiliyyәtinin daimi olaraq tam itirilmәsinә; 
sәbәb olarsa, Sığorta olunana münasibәtdә seçilmiş sığorta proqramında göstәrilmiş sığorta mәblәği 
hәcmindә sığorta ödәnişi verilir. 
17.2 Sığorta müqavilәsi qüvvәyә mindiyi zaman tәqaüddә olan Sığorta olunanlar vә uşaqlar üçün 
yalnız 17.1.1-ci bәnd üzrә sığorta tәminatı verilir. 
17.3  17.1.1-ci bәnd üzrә ödәniş yalnız o halda verilir ki, ölüm halı bәdәn xәsarәtinә sәbәb olan 
hadisәnin baş verdiyi tarixdәn sonrakı 12 ay әrzindә meydana gәlmiş olsun. 17.1.2-cü bәnd üzrә 
ödәniş isә, Sığorta olunanın әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi halının 12 ay davam etmәsini vә ömrünün 
sonuna kimi bәrpa edilmә ehtimalının olmadığını sübut edәn dәlillәr Sığortaçıya tәqdim edildikdә 
verilir. 
17.4 Heç bir halda Sığortaçının mәsuliyyәti yuxarıda göstәrilәn bәndlәrdәn (17.1.1, 17.1.2) biri üzrә 
müvafiq sığorta proqramında göstәrilmiş sığorta mәblәğindәn çox ola bilmәz. 
 
Maddә 18. Sığorta risklәrindәn istisnalar  
 
18.1. Bu sığorta aşağıdakı  hadisә vә halların tәsirinin nәticәsi olaraq  Sığorta olunanın hәyat vә 
sağlamlığına dәyәn ziyana qarşı tәminat vermir: 
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18.1.1. Spirtli içkilәrin, iflicin, epilepsik tutmanın, Sığorta  olunanın bütün bәdәninә tәsir edәn 
qıcolmanın digәr növlәrinin tәsiri vә ya Sığorta olunanın  psixi pozuntuları vә ya huşunu itirmәsi 
nәticәsindә baş verәn fәrdi qәzalar.Bu istisna sәhhәtin belә pozulması  hallarının vә ya 
epilepsik tutmanın bu sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn fәrdi qәza hadisәsinin  nәticәisndә 
baş vermәsi hallarında tәtbiq edilmir.  

18.1.2. Sığorta olunanın qәsdәn cinayәt әmәlini törәtmәsi vә ya törәtmәk cәhdi nәticәsindә baş 
verәn fәrdi qәzalar;   
18.1.3. Bilavasitә vә ya dolayı yolla hәrbi әmәliyyatlar vә ya vәtәndaş müharibәsi ilә bağlı olaraq 
baş verәn fәrdi qәzalar;  
18.1.4. Sığorta olunanın belә iğtişaşları tәşkil edәn şәxslәrin tәrәfindәn çıxış etmәsi şәrtilә daxili 
iğtişaşların sәbәb olduğu fәrdi qәzalar;  

18.1.5. Aşağıdakı nәticәsindә Sığorta olunanla baş verәn fәrdi qәza hadisәlәri:   
 

a) Mühәrriksiz uçuş vasitәsindәn, mühәrrikli deltaplandan, sәsdәn daha sürәtlә  
hәrәkәt edәn tәyyarәdәn, kosmik uçuş vasitәlәrindәn istifadә, hәmçinin paraşütlә 
tullanma;  

b) Sığorta olunanın tәyyarәçi vә ya uçuş aparatında heyyәt üzvü; 
c) Uçuş vasitәlәrindәn istifadә etmәklә işlәrin görülmәsi;   

18.1.6.Yüksәk sürәtin әldә edilmәsi ilә üçün nәqliyyat vasitәsindәn tәlim mәqsәdi ilә istifasdә 
edilmәsi hallarında nәqliyyat vasitәsinin sәrnişini kimi idman tәdbirlәrindә iştirak etmәsi zamanı 
Sığorta olunanla baş verәn fәrdi qәzalar;   

18.1.7. Nüvә enerjisindәn istifadә ilә bilavasitә vә ya dolayı yolla әlaqәli olan fәrdi qәzalar;  
Şüalanmanın sәbәb olduğu sәhhәtin pozulması halları; 

18.1.8. Sığorta olunanın özünün öz üzәrindә vә ya Sığortalının tәlimatı ilә hәr hansı digәr şәxsin 
Sığortalıya tәtbiq etdiyi terapevtik vә ya operativ müayinә metodlarının tәtbiqi nәticәsindә 
Sığorta olunanın sәhhәtinә ziyan dәymәsi;   

Lakin terapevtik vә ya operativ müayinә, hәmçinin rentgen diaqnpstikasına zәrurәt, bu 
sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn sığorta hadisәsindәn irәli gәlirsә, sığorta tәminatı öz 
qüvvәsini saxlamış  sayılır.  

18.1.9. İnfeksiya; 
Lakin sığorta tәminatı, Sığorta olunanın bu Sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn fәrdi qәza 
hadisәsinin nәticәsindә infeksiyaya yoluxması halında öz qüvvәsini saxlayır.Özü-
özlüyündә ciddi zәdәlәnmiş ehtiva etmәyәn, lakin xәstәlik törәdicilәrinin  orqanizmә dәrhal 
vә ya müәyyәn müddәtdәn sonra daxil olmasına şәrait yaradan dәri qatının  vә ya selikli 
qişanın zәdәlәnmәsi halları fәrdi qәza hadisәsinin nәticәsindә baş verәn zәdәlәnmәyә aid 
edilmir.  

18.1.10. Sәrt vә ya maye şәkilli cisimlәrin udulması nәticәsindә yaranan zәhәrlәnmә;   

18.1.11. Qarın yırtığı.  

Qarın yırtığlığının sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn sığorta hadisәsinin sәbәb olduğu 
xarici fiziki tәsirin nәticәsindә baş vermәsi hallarında sığorta tәminatı öz qüvvәsini 
saxlamaqda davam edir.   

18.1.12. Bağların zәdәlәnmәsi, hәmçinin daxili qansızma vә ya beyinә qansızması.  

Sәhhәtin belә pozulmasının әsas sәbәblәrinin bu sığorta müqavilәsi ilә tәminat verilәn sığorta 
hadisәsinin olması halında sığorta tәminatı öz qüvvәsini saxlamaqda davam edir.   

          18.1.13. Baş vermә sәbәblәrindәn asılı olmayaraq yaranan psixi pozuntular;  

18.1.14. Hәr hansı növdәn olan xәstәlik;  

18.1.15. Sığorta olunanın vә ya onun ölümü halında sığorta ödәnişini almaq hüququna malik 
olan şәxslәrin qәrәzli hәrәkәtlәri;   

18.1.16. Nüvә partlayışının tәsiri, radiasiya vә radioaktiv partlayışının tәsiri, radiasiya vә 
radioaktiv şüalanma;  
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18.1.17. Hәrbi әmәliyyatlar, manevrlәr vә digәr hәrbi tәdbirlәr;  

18.1.18. Müharibә, hәr cür xalq iğtişaşları, qiyam vә tәtillәr;  

18.1. 19. Sığorta olunanın spirtli içkilәrin, narkotik vә ya zәhәrli madәlәrin tәsiri altında olması; 
18.1.20. İdarә edilmәsi üçün xüsusi icazә tәlәb olunan nәqliyyat vasitәsinin belә icazә olmadan 
Sığorta olunan tәrәfindәn idarә edilmәsi;  

18.1.21. Sığorta olunanın da içәrisindә olduğu nәqliyyat vasitәsinin idarәsini sürücülük vәsiqәsi 
olmayan vә ya spirtli içkilәrin, narkotik vә ya zәhәrli maddәlәrin tәsiri altında olan şәxsә 
vermәsi;   

18.1.22. Sığortalının vә ya Sığorta olunanın fәrdi qәzanın meydana gәlmәsinә birbaşa vә ya 
dolayı yolla sәbәb olan cinayәt tәrkibli әmәl törәtmәsi vә ya törәtmәk cәhdi;  

18.1.23. Psixi vә ya ağır әsәb pozuntuları, hipertoniya xәstәliyi (insult) epileptik ürәkkeçmәlәr 
(tutmalar);  

18.1.24. Sunami, zәlzәlә vә ya vulkan püskürmәsi; 

18.1.25. Zöhrәvi xәstәliklәr, qazanılmış immun çatışmamazlığı sindromu (QİÇS) vә immun 
çatışmamazlığı virusu (İÇV) ilә әlaqәdar meydana gәlәn bütün xәstәliklәr;   

18.1.26. Hamilәlik vә ya doğuş;  

18.1.27. Sığorta olunanın qәsdәn özünü tәhlükәyә mәruz qoyması (insan hәyatını xilas etmәk 
cәhdlәri istisna olmaqla), qәsdәn özünә xәsarәt yetirmәsi, intihar vә ya ona cәhd etmәsi vә ya 
tibbi mәslәhәtә riayәt etmәmәsi;   

18.1.28.  Sığorta olunanın hәr hansı yolla zәhәrlәnmәsi; 
18.2. Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, bu sığorta hәmçinin 
aşağıdakıların sәbәb olduğu ölüm vә ya bәdәn xәsarәti hallarını әhatә edmir:   

18.2.1. Ov, alpinizm, planerizm, speleoturizm (mağaralara sәyahәt), paraşütlә tullanma,   sualtı 
idman növlәri, qış idman növlәri, reqbi, polo, döyüş sәnәtlәri, , motosiklet vә at yarışları, su 
xizәk, hәr hansı idman yarışlarında iştirak vә ya belә yarışlara hazırlıq mәşqlәrindә, hәmçinin 
hәyat vә sağlamlıq üçün yüksәk tәhlükә yaradan  hәr hansı digәr idman növlәrindә iştirak . 

 
Maddә 19. Sığorta mәblәği vә sığorta haqqı 
 
19.1 Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn ümumi sığorta mәblәği hәr bir hәdisә vә/vә ya sığorta müddәti 
әrzindә bütün hadisәlәr üzrә Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәcәk maksimal mәblәğdir. 
19.2 Sığorta haqqı sığorta müqavilәsinә müvafiq olaraq Sığortaçıya (onun agentinә vә ya brokerә) 
Sığortalı tәrәfindәn ödәnilmәli olan pul mәblәğidir; 
19.3 Sığorta haqqı Sığortalı tәrәfindәn Sığortaçının tәqdim etdiyi hesabın vә ya sığorta haqqının 
mәblәği vә ödәnilmә qaydası barәdә mәlumatı özündә әks edәn digәr sәnәdin şәrtlәrinә müvafiq 
olaraq tam mәblәğdә birdәfәlik ödәniş şәklindә ödәnilmәlidir. Sığorta haqqının ödәnilmәsi köçürmә 
yolu ilә vә ya nağd şәkildә hәyata keçirilә bilәr. 
 
Maddә 20. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı 

20.1. Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün Sığortalı bәdbәxt hadisәnin baş 
vermәsi faktını, hәmçinin, bәdbәxt hadisә  nәticәsindә Sığorta olunanın hәyat vә sağlamlığına  
vurulan ziyanın hәcmini göstәrәn bütün sәnәdlәri, o cümlәdәn aşağıdakı sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim 
etmәlidir: 
20.1.1. sığorta hadisәsi haqqında yazılı әrizә; 
20.1.2. Sığorta müqavilәsinin (Sığorta şәhadәtnamәsinin) әsli; 
20.1.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsini faktını tәsdiq edәn sәnәdlәr, o cümlәdәn:  

20.1.3.1. әmәkqabiliyyәti daimi itirildikdә- Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının arayışı;   

20.1.3.2. ölüm zamanı  – VVAQ orqanının arayışı aid edilir. 
20.1.4. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk 
üçün lazım olan digәr sәnәdlәr. 
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20.2. Bu bölmә üzrә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi halında Sığorta olunan özü, Sığorta olunanın ölümü 
halında isә Sığortalının qanuni varislәri faydalanan şәxs hesab edilir.  

 

 

BÖLMӘ IIİ 

XARİCӘ SӘFӘR ZAMANI BAQAJIN SIĞORTASI  

Maddә 21. Sığorta obyekti 

Sığorta obyekti Sığortalının (Faydalanan şәxsin) ona mәxsus olan baqaja sahibliyi, ondan istifadәsi 
vә (vә ya) ona sәrәncam vermәsi ilә bağlı әmlak mәnafeyidir. Baqaj dedikdә Sığortalının (Faydalanan 
şәxsin) Azәrbaycan Respublikasından kәnara sәfәri zamanı nәqliyyat tәşkilatına tәhvil verdiyi vә 
müvafiq qaydada qeydә alınmış әşyalar toplusu başa düşülür. 

Maddә 22.  Sığorta riski  

22.1. Sığorta riski sığorta müqavilәsi ilә nәzәrdә tutulan vә Sığortaçının sığorta ödәnişi hәyata 
keçirmәk öhdәliyinin yaranmasına sәbәb olan haldır.  

22.2. Sığorta riskinә baqajın aşağıdakılar nәticәsindә tam mәhv olması, yaxud  itmәsi daxildir: 

22.2.1. Tәbii fәlakәtlәr: fırtına, dolu, daşqın, subasma, zәlzәlә, qasırğa, sürüşmә vә i.a.; 

22.2.2. Yanğın, ildırımvurma, partlayış, yanğının söndürülmәsi mәqsәdilә görülmüş tәdbirlәr; 

22.2.3. Oğurluq, qarәt, quldurluq; 

22.2.4. Üçüncü şәxslәrin qәrәzli hәrәkәtlәri. 
 
Maddә  23. Sığorta ödәnişindәn istisnalar  
 
23.1. Әlavә  xәrclәr (mehmanxanada qalma, nәqliyyat xәrclәri vә s.) kompensasiya olunmur. 
 
23.2. Sığorta hadisәsi aşağıdakılarla әlaqәdar olaraq baş verdiyi tәqdirdә Sığortaçı sığorta ödәnişi 
hәyata keçirmir: 
 

23.2.1. Sığortalının alkoqolun, narkotikin vә ya toksik maddәnin tәsiri ilә sәrxoş olması; 
 
23.2.2. Sığortalının özünü intihar etmәsi (intihara cәhd etmәsi); 
 
23.2.3. Nüvә partlayışının, radiasiyanın, radioaktiv vә ya digәr növ yoluxmanın tәsiri ilә; 
 
23.2.4. Sığortalının vә/yaxud maraqlı üçüncü tәrәflәrin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә 
yönәlәn qәsdәn törәdilәn hәrәkәtlәri; 
 
23.2.5. Sığortalı tәrәfindәn sığorta hadisәsinin baş vermәsi ilә birbaşa sәbәb-nәticә әlaqәsindә 
olan hüquqazidd әmәlin törәdilmәsi; 
 
23.2.6. Hәrbi әmәliyyatlar vә onların nәticәlәri, mülki iğtişaşlar, tәtillәr, üsyanlar, qiyamlar, 
kütlәvi iğtişaşlar, terrorçuluq hәrәkәtlәri vә onların nәticәlәri; 
 
23.2.7. Sığortalanmış әmlakın köhnәlmәsi, paslanması, kiflәnmәsi, solğunlaşması vә 
xassәlәrinin digәr tәbii dәyişmәsi; 
 
23.2.8. Әmlakın hәşәratlar vә ya gәmiricilәr tәrәfindәn korlanması; 
 
23.2.9. Әmlakın funksiyalarının pozulmasına sәbәb olmayan sıyrıntı, boyanın qabıq vermәsi, 
onun zahiri görünüşünün digәr pozulması halları; 
 
23.2.10. Sığortalı tәrәfindәn sığortalanmış әmlakın xilas olunması ilә bağlı vaxtında tәdbirlәr 
görülmәmәsi; 
 
23.2.11. Ayrıca, yaxud poçt bağlaması ilә göndәrilmiş baqajın zәdәlәnmәsi. 
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Maddә 24. Sığortaya daxil edilmәyәn baqaj әşyaları. Xüsusi şәrtlәr 

24.1. Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa sığorta tәminatına aşağıdakılar 
daxil deyil: 
 

24.1.1. Xarici valyuta ilә dә daxil olmaqla nağd pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar, diskont vә bank 
kartları; 
 
24.1.2. Qiymәtli metallardan, qiymәtli vә yarımqiymәtli daşlardan hazırlanmış mәmulatlar, 
habelә külçә halında qiymәtli metallar, sağanaqsız qiymәtli vә yarımqiymәtli daşlar; 
 
24.1.3. Xәz mәmulatları (tәbii vә süni xәzdәn); 
 
24.1.4. Nadir vә әntiq mәmulatlar, incәsәnәt  әsәrlәri vә kolleksiya әşyaları; 
 
24.1.5. Sәfәr sәnәdlәri, pasport vә istәnilәn növdәn olan sәnәdlәr, slaydlar, fotoşәkillәr, film 
surәtlәri; 
 
24.1.6. Әlyazmalar, planlar, sxemlәr, çertyojlar, modellәr, mühasibatlıq vә işgüzar sәnәdlәr; 
 
24.1.7. İstәnilәn növ protezlәr; 
 
24.1.8. Kontakt linzaları;  
 
24.1.9. Heyvanlar, bitkilәr vә toxumlar; 
 
24.1.10. Avto-, moto-, velonәqliyyat vasitәlәri, hava vә su nәqliyyatı vasitәlәri, habelә onların 
ehtiyat hissәlәri; 
 
24.1.11. İdman inventarı.  

 
24.2. Sığortalıya ödәnmәli olan mәblәğ sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilәn baqaj üzrә limiti 
ötmәmәlidir. 

Maddә 25.  Sığorta hadisәsi baş verәrkәn tәrәflәrin gördüyü tәdbirlәr 
 
25.1. Sığortalı sığorta hadisәsi baş verdiyi zaman hadisә yerindә baqajın itmәsi vә ya tam mәhv 
olması faktını tәsbit edәn sәnәdlәrin (mәsәlәn, daşıyıcının nümayәndәsi tәrәfindәn tәrtib olunan 
kommersiya aktı) әldә olunması mәqsәdilә sәlahiyyәtli orqanlara (mehmanxana müdiriyyәtinin, 
nәqliyyat tәşkilatının nümayәndәlәrinә, yerli hüquq-mühafizә orqanlarına) müraciәt edir. Göstәrilәn 
orqanların müvafiq sәnәdlәrin tәrtibindәn imtina etmәlәri dә yazılı şәkildә rәsmilәşdirilmәlidir.  
 
25.2. Sığorta ödәnişinin alınmasına dair әrizә vә sәnәdlәr Sığortalı sığorta hadisәsinin baş verdiyi 
sәfәrdәn qayıtdığı andan etibarәn 30(otuz) tәqvim günü әrzindә Sığortaçıya tәqdim olunmalıdır. 
Әrizәdә sığorta hadisәsinin xarakteri vә baş vermә şәraiti, turist qrupunu tәşkil edәn tәşkilatın adı, 
xaricә sәfәr tarixi göstәrilmәlidir. Әrizәdә hәm dә itmiş, yaxud korlanmış әşyaların siyahısı da 
göstәrilmәlidir. Әrizәyә itmiş vә ya korlanmış әşyalar üçün verilmiş çeklәr, qәbzlәr, yarlıklar vә s. 
әlavә olunur. Әrizәyә bu Qaydaların 25.1-ci bәndindә göstәrilәn sәnәdlәr (sәnәdlәr Azәrbaycan, rus, 
ingilis dillәrindә tәrtib olunmayıbsa, hәmçinin sәnәdlәrin orijinallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәlәri) vә 
sığorta şәhadәtnamәsi әlavә olunmalıdır. 
 
25.3. Sığortaçı tәqdim olunan sәnәdlәrin yoxlanışını aparmaq, sığorta hadisәsinin baş vermә 
şәraitlәri barәdә informasiyaya malik olan tәşkilatlardan  mәlumatlar tәlәb etmәk hüququna malikdir 
vә Sığortalı  Sığortaçının baş vermiş sığorta hadisәsi ilә bağlı sorğularına yazılı izahatlar vermәyә 
borcludur.  
 
25.4. Sığorta ödәnişi aşağıdakı hallarda hәyata keçirilir: 
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- baqaj tam mәhv olduğu, yaxud itdiyi zaman – sığorta mәblәği hәcmindә; 
 
25.5. Baqajın tam mәhv olması köhnәlmә qalıq dәyәri ilә birgә nәzәrә alınmaqla tәmir üçün nәzәrdә 
tutulan xәrclәr baqajın hәqiqi dәyәrini ötdüyü tәqdirdә baş verir. 
 
25.6. Әgәr oğurlanmış (itmiş) baqaj Sığortalıya qaytarılmış olarsa, bu zaman o, sığorta hadisәsi ilә 
bağlı olaraq tәmir vә ya qaytarılmış әşyanın qaydaya salınması üçün  çәkilmiş xәrclәr çıxılmaqla 
qәbul etdiyi sığorta ödәmәsini oğurlanmış (itmiş) әşya ona qaytarıldığı andan etibarәn 15 (on beş) 
tәqvim günündәn gec olmayaraq Sığortaçıya qaytarmağa borcludur. 
 
25.7. Әgәr Sığortalı itirilmiş vә ya tam mәhv olmuş baqaja vә ya onun hәr hansı bir hissәsinә görә 
üçüncü şәxslәrdәn ödәniş almış olarsa, bu zaman Sığortaçı yalnız sığorta müqavilәsi üzrә  ödәnilmәli 
olan mәblәğlә üçüncü tәrәflәrdәn qәbul olunmuş mәblәğ arasındakı fәrqi ödәmiş olur. Sığortalı bu cür 
mәblәğlәrin qәbul edilmәsi barәdә dәrhal Sığortaçıya mәlumat vermәlidir. 
 
25.8. Sığorta ödәnişi sığorta hadisәsinin baş vermә şәraitlәrinin Sığortaçı tәrәfindәn araşdırılması 
başa çatdığı vә sığorta ödәnişinin aparılması barәdә qәrarın qәbul edildiyi andan etibarәn 30 (otuz) iş 
günü әrzindә Sığortalıya (Faydalanan şәxsә)  birdәfәlik ödәnilir. 
 
Maddә 26. Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları  
 
26.1. Әgәr Sığortalı vә ya Faydalanan şәxs aşağıdakı hallara yol verdiyi tәqdirdә Sığortaçı nәzәrdә 
tutulan sığorta ödәnişinin aparılmasından tam vә ya qismәn imtina etmәk hüququna malikdir: 

 
26.1.1. Qaydaların 25.2., 25.8.-ci bәndlәrini pozmuş olarsa; 
 
26.1.2. sığorta müqavilәsinin bağlanması zamanı müvafiq şәkildә tәlәb olunan sәnәdlәri tәqdim 
etmәdikdә; 
 
26.1.3. sığorta hadisәsi ilә bağlı olaraq bilә-bilә yalan mәlumatları özündә cәmlәşdirәn 
informasiya, yaxud  sәnәdlәri tәqdim etdikdә; 
 
26.1.4. Sığortaçını onun subroqasiya tәlәblәrinin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan mәlumat vә 
sәnәdlәrlә tәmin etmәdikdә; 
 
26.1.5. zәrәrlәrin miqdarını qәsdәn vә ya ehtiyatsızlıq üzündәn qәsdәn artırmış olarsa, yaxud 
da onların azaldılması ilә bağlı müvafiq tәdbirlәr görmәzsә. 

 
26.2. Sığorta ödәmәsinin ödәnişindәn imtina barәdә qәrar hәmin imtinanın sәbәbini әsaslandırmaqla 
yazılı şәkildә Sığortalıya tәqdim olunur. 
 

BÖLMӘ IV 
 

SӘFӘRİN LӘĞV EDİLMӘSİNİN VӘ YA TARİXİNİN DӘYİŞDİRİLMӘSİNİN SIĞORTASI 
 

Maddә 27. Sığorta obyekti vә sığorta predmeti 
 

27.1. Sәfәrin lәğv edilmәsinin vә ya tarixlәrinin dәyişdirilmәsinin sığortası zamanı sığorta obyekti 
Sığortalının dәyәri ödәnilmiş xaricә sәfәrin lәğv edilmәsi vә ya xaricdә qalma tarixlәrinin dәyişmәsi 
nәticәsindә çәkdiyi xәrclәrlә bağlı әmlak mәnafelәridir (yәni, Sığortalının iradәsindәn asılı olmayan 
sәbәblәrә görә sәfәrdәn vaxtından әvvәl geri qayıtma vә ya qayıtma tarixinin gecikmәsi).  

27.2. Sәfәrin lәğv edilmәsinin vә ya tarixlәrinin dәyişdirilmәsinin sığortası zamanı sığorta predmeti 
Sığortalının dәyәri ödәnilmiş xaricә sәfәrin lәğv edilmәsi vә ya xaricdә qalma tarixlәrinin dәyişmәsi 
nәticәsindә çәkdiyi xәrclәr. 

 
 



«Atәşgah» Sığorta Şirkәti   ASC                                                                                                                                   Sәfәr Sığortası Qaydaları        

 

 18

Maddә 28. Sığorta hadisәlәri 
 

28.1. Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş olan vә baş vermәsi nәticәsindә Sığortaçının 
sığorta ödәnişi vermәsi öhdәliyini yaranan hallar sığorta hadisәsi hesab edilir.   

28.2. O hallar sığorta hadisәsi hesab edilir ki, onlar sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt 
әrzindә baş vermiş olsun vә sәlahiyyәtli orqanlar tәrәfindәn verilmiş sәnәdlәrlә sübuta yetirilsin:  

28.2.1. Sığortalının vә ya onun yaxın qohumunun ölmәsi, sәhhәtinin qәfil pozulması halları, 
hansı ki, sәfәrin başlama tarixindәn әvvәl yaranmışdır vә hәmin sәfәrin baş tutmasına 
maneә törәtmişdir. Bu Qaydalara әsasәn yaxın qohum dedikdә, ata vә ana, uşaqlar 
(övladlığa götürülәnlәr daxil olmaqla), hәmçinin doğma bacı vә qardaşlar nәzәrdә tutulur; 

28.2.2. Sığortalının vә ya onun yaxın qohumunun vә ya hәyat yoldaşının ölmәsi, sәhhәtinin 
qәfil pozulması halları, hansı ki, sәfәrin başlama tarixindәn әvvәl yaranmışdır vә hәmin 
sәfәrin baş tutmasına maneә törәtmişdir; 

28.2.3. Sığorta müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonrakı dövrdә mәhkәmә orqanı tәrәfindәn 
verilmiş qәrara әsasәn Sığortalının sığorta müddәti әrzindә mәhkәmә işinә baxılmasında 
iştirakı tәlәb edildikdә; 

28.2.4. Sığortalının, onun hәyat yoldaşının, yaxın qohumun xәstәlәnmәsi vә/ vә ya  ölümü ilә 
bağlı olaraq, hәkim mәslәhәtinә әsasәn Sığorta olunanın xaricdәn vaxtından әvvәl geri 
qayıtması; 

28.2.5. Sәfәrin son tarixinin keçmәsinә baxmayaraq, Sığortalının onunla birlikdә sәfәr edәn 
hәyat yoldaşının vә ya yaxın qohumların ölümü, bәdbәxt hadisә baş vermәsi vә ya xәstәliyi 
sәbәbilә xәricdәn geri qayıtmasının gecikmәsi.  

28.3. Yuxarıda göstәrilәn hallar aşağıdakılar hallarla әlaqәdar baş verdikdә sığorta hadisәsi 
hesab edilmir: 

28.3.1. Sığorta olunanın sәrxoş, narkotik vә ya toksik maddәlәrin tәsiri altında olması; 

28.3.2. Sığorta olunanın intihar etmәsi (intihara cәhd etmәsi); 

28.3.3. nüvә partlayışı, radiasiya, radioaktiv vә ya digәr növ yoluxmanın tәsiri; 

28.3.4. tәbii fәlakәt vә onların nәticәlәri, epidemiyalar, karantin, meteoroloji şәrait; 

28.3.5. hәr hansı hakimiyyәt vә inzibati orqanların hәrәkәtlәri; 

28.3.6. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi mәqsәdilә Sığorta olunanın vә / vә ya maraqlı üçün 
tәrәflәrin qәsdәn etdiyi hәrәkәtlәri; 

28.3.7. Sığorta olunan tәrәfindәn sığorta hadisәsinin baş vermәsi ilә birbaşa sәbәb-nәticә 
әlaqәsinә malik olan qanunsuz hәrәkәtlәrin icra edilmәsi; 

28.3.8. Sığorta olunanın özünün idarә etdiyi uçan aparatda uçması, peşәkar pilot tәrәfindәn 
idarәedilәn mülki aviasiya tәyyarәsindә sәrnişin kimi uçduğu hallar istisna olmaqla; 

28.3.9. Sığorta olunanın mühәrriksiz uçan aparatlarda, motorlu planerlәrdә, çox yüngül uçan 
aparatlarda uçması, hәmçinin, paraşütlә tullanması; 

28.3.10. hәrbi әmәliyyatlar vә onların nәticәlәri, çaxnaşmalar, tәtil, qiyam, üsyan, kütlәvi 
iğtişaşlar, terror aktları vә onların nәticәlәri; 

28.3.11. Sığorta olunanın hәr hansı hәrbi qüvvәlәrdә xidmәti; 

28.3.12. Sığorta olunanın mәşqlәr vә idmançıların yarışlarında iştirakı ilә bağlı olan istәnilәn 
idman növlәri ilә mәşğul olması; 

28.3.13. Sığorta olunan tәhlükәli fәaliyyәt növlәri ilә mәşğul olması (avtonәqliyyat vasitәsinin 
peşәkar sürücüsü, mәdәnçi, inşaatçı, elektromontajçı kimi işlәr daxil olmaqla); 

28.4. Sığortaçı sәfәrә hazırlığın aparılması, tәşkili vә hәyata keçirilmәsi ilә bağlı konsul 
xidmәtlәrinin, nәqliyyat şirkәtlәrinin, turizm şirkәtlәrinin, birbaşa Sığorta olunanın vә digәr hüquqi vә 
fiziki şәxslәrin sәhvlәrinә görә mәsuliyyәt daşımır. 
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28.5. 28.2.1 vә 28.2.2. bәndlәrdә göstәrilәnlәr Sığortalının dәyәri ödәnilmәmiş xaricә sәfәrinin 
lәğv edilmәsinә sәbәb olduqda sığorta hadisәsi hesab edilmir.  

 

Maddә 29. Sığortaçı tәrәfindәn әhatә edilәn xәrclәr  
 

29.1. Sığortaçı 28.2.1 vә 28.2.2 bәndlәrdә göstәrilәn sәbәblәrә görә sәfәrin lәğv edilmәsi ilә bağlı 
Sığorta olunan tәrәfindәn çәkilәn aşağıdakı xәrclәri әhatә edir:  

- Sığorta olunanın sәfәrә çıxa bilmәmәsi nәticәsindә müqavilәdә (vә ya turizm şirkәti 
tәrәfindәn hazırlanmış digәr sәfәr sәnәdindә) turist xidmәtlәri üçün müәyyәn edilmiş 
kompensasiya; 

- Sәfәr sәnәdlәrinin lәğv edilmәsi, oteldә otaq rezervasiyasından imtina vә s. ilә bağlı 
olan vә nәqliyyat şirkәtinin, konsulluğun, otelin vә s. sәnәdlәri ilә tәsdiqlәnmiş 
xәrclәrin kompensasiyası  

29.2. Sığortaçı 28.2.4 bәndindә nәzәrdә tutulmuş sәbәblәrә görә xaricdәn vaxtında geri qayıda 
bilmәmәsinә görә yaranan, Sığorta olunan tәrәfindәn ödәnilәn vә sәnәdlәrlә sübut edilәn 
xәrclәri müqavilәdә müәyyәn edilmiş sığorta mәblәği çәrçivәsindә geri qaytarır.  Bu zaman 
“ekonom” sinfinә aid biletlәrin әldә edilmәsinә, tәcili birdәfәlik mesajın çatdırılmasına 
(telefon, telefaks, teleqram) çәkilәn xәrclәr qarşılanır, hәmçinin, turizm agentliyi  - sәfәrin 
tәşkilatçısı tәrәfindәn tәsdiqlәnәn turizm şirkәti ilә müqavilәyә әsasәn xaricdә qalma 
müddәtinin istifadә edilmәyәn hissәsi üçün oteldә qalma xәrclәri dә ödәnilir. Sәfәr 
sәnәdlәrinin әldә edilmәsi xәrclәri yalnız o halda qarşılanır ki, ilkin biletin әvәz edilmәsi 
mümkün olmasın. Sәfәr sәnәdlәrinin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi zamanı Sığortaçı sәfәr 
sәnәdlәrinin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi ilә bağlı sәnәdlәrlә tәsdiq edilәn xәrclәri qarşılayır.  

29.3. Sığortaçı tәrәfindәn sәfәr vaxtının sona çatmasından sonra Sığorta olunanın xaricdәn geri 
qayıtmasının gecikmәsi nәticәsindә 28.2.5 bәndindә göstәrilәn sәbәblәrә görә yaranan vә 
sәnәdlәrlә tәsdiq edilәn xәrclәri sığorta müqavilәsindәki sığorta mәblәği çәrçivәsindә 
qarşılayır. Bu zaman Sığorta olunanın sәviyyәsi 3 ulduzdan yüksәk olmayan oteldә 5 (beş) 
gündәn uzun olmayacaq müddәtә qalması, turistik sinfә aid sәfәr biletlәrinin satınalınmasına, 
tәcili birdәfәlik mesajın çatdırılmasına (telefon, telefaks, teleqram) çәkilәn xәrclәr ödәnilir.  
Sәfәr sәnәdlәrinin әldә edilmәsi xәrclәri yalnız o halda qarşılanır ki, ilkin biletin әvәz edilmәsi 
mümkün olmasın. Sәfәr sәnәdlәrinin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi zamanı Sığortaçı sәfәr 
sәnәdlәrinin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi ilә bağlı sәnәdlәrlә tәsdiq edilәn xәrclәri qarşılayır. 

 

Maddә 30.  Sığorta mәblәği. Sığorta haqqı 

 

30.1. Sığorta mәblәği Sığortalı ilә Sığortaçı arasındakı müqavilәdә müәyyәn edilәn vә Sığortaçının 
sığorta müqavilәsi çәrçivәsindә daşıdığı öhdәliyin hüdudlarını müәyyәn edәn pul mәblәğidir. 
Sığorta haqqı Sığortaçı tәrәfindәn müәyyәn edilir vә onun mәblәği sığorta şәhadәtnamәsindә 
göstәrili r.  

30.2. Sığorta haqqı Sığortalı tәrәfindәn bütün sığorta müddәti üçün bir dәfәlik ödәniş formasında 
ödәnilir. Ödәniş hәm nağd pulla, hәm dә qeyri-nağd yolla hәyata keçirilә bilәr. 

30.3. Sığorta olunanın sığorta müqavilәsindә göstәrilәn ölkәyә sığorta hadisәsi olmayan hansısa bir 
sәbәbә görә sәfәr edә bilmәmәsi hallarında, sığorta müqavilәsindә göstәrilәn müddәt başa 
çatdıqdan sonra sığorta haqqı geri qaytarılmır. 
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Maddә 31. Sığorta hadisәsi baş verdikdә tәrәflәrin hәrәkәtlәri  

31.1. Sığorta olunan sığorta hadisәsinin baş vermәsindәn sonrakı 5 gün әrzindә sığorta hadisәsinin 
baş vermәsi haqqında Sığortaçıya mәlumat vermәlidir. Sığorta hadisәsi baş verdikdәn sonrakı 30 
gün әrzindә Sığorta olunan sığorta ödәnişinin alınması üçün әrizә ilә müraciәt etmәlidir.  Әrizәdә 
sığorta hadisәsinin xarakteri vә baş verdiyi şәrait, xaricә çıxış tarixi әks etdirilmәlidir.  Әrizәyә 
aşağıdakı sәnәdlәr әlavә edilmәlidir (rus vә ingilis dillәrindәn fәrqli digәr dillәrdә olan sәnәdlәrin 
әslinin tәrcümәlәri): 

31.1.1. turizm xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә müqavilәnin әsli vә xidmәtlәrinin dәyәrinin 
ödәnilmәsini tәsdiqlәyәn sәnәdlәr; 

31.1.2. turizm agentliyi tәrәfindәn turizm xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә müqavilә 
çәrçivәsindә alınmış mәblәğlәrin bir hissәsini Sığortalıya (Sığorta olunana) 
qaytarmasını tәsdiqlәyәn sәnәdlәr (qaytarılan mәblәğin hesablanması vә xәrc üzrә 
kassa orderi); 

31.1.3. Sığorta olunanın turizm xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üzrә müqavilәyә әsasәn 
sәfәrin lәğv edilmәsinә görә tәtbiq edilmiş cәrimә sanksiyaları ilә bağlı çәkdiyi xәrclәrlә 
bağlı turizm agentliyinin arayışı; 

31.1.4. nәqliyyat şirkәtinin, konsulluğun, otelin vә xaricә sәfәri tәşkil etmәk üçün Sığorta 
olunanın istifadә etdiyi digәr tәşkilatın sәnәdlәri, hansılar ki, sәfәr sәnәdlәrinin lәğv 
edilmәsi, oteldә rezerv edilmiş otaqdan imtina edilmәsi vә s. nәticәsindә zәrәrlәrin baş 
verdiyini sübut edir; 

31.1.5. sığorta hadisәsinin xarakterini müәyyәn etmәk üçün zәruri olan sәnәdlәr vә 
mәlumatlar, daha dәqiq desәk:  

Sığorta olunanın vә ya onun yaxın qohumlarının xәstәlәnmәsi, xәsarәt alması vә ya ölmәsi 
nәticәsindә sәfәrin baş vermәmәsi hallarında – tibb qurumundan arayış, notarial qaydada 
tәsdiqlәnmiş ölüm kağızının surәti, Sığorta olunan ilә yaxın qohumun qohumluq әlaqәlәrini sübut edәn 
sәnәdlәr;  

Sığorta olunana mәxsus әmlakın zәdәlәnmәsi vә ya mәhv olması nәticәsindә sәfәrin baş 
vermәmәsi hallarında – polis orqanlarının vә müvafiq inzibati xidmәtlәrin zәrәrin baş vermәsini sübut 
edәn protokolları; 

Mәhkәmә iclasında iştirak sәbәbi ilә sәfәrin baş vermәmәsi hallarında – mәhkәmә tәrәfindәn 
tәsdiq edilmiş mәhkәmәyә çağırış vәrәqәsi; 

31.2. Sığortalının 31.1.1 – 31.1.3-dә göstәrilmiş sәnәdlәrә malik olmadığı hallarda, Sığortaçı Sığorta 
olunan tәrәfindәn çәkilmiş xәrclәrin müәyyәn edilmәsi vә ya tәsdiqlәnmәsi üçün turizm 
agentliyinә sorğu göndәrmәk hüququna malikdir.  

31.3. Sığorta olunan 29.1 bәnddә göstәrilmiş zәrәrlәrin minimum sәviyyәyә endirilmәsi üçün 
tәdbirlәr görmәlidir vә bu mәqsәdlә sәfәrin lәğv edilmәsi vә ya tarixinin dәyişdirilmәsi haqqında 
dәrhal  müvafiq tәşkilata mәlumat vermәlidir.  

31.4. Sığorta olunan Sığortaçının sığorta hadisәsinin yaranması ilә bağlı sorğularına yazılı izahat 
tәqdim etmәlidir.  

31.5. Sığorta ödәnişi Sığorta olunan tәrәfindәn 31.1.1 – 31.1.5 bәndlәrdә göstәrilәn sәnәdlәrin 
tәqdim edildiyi tarixdәn sonrakı 30 (otuz) iş gün әrzindә Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir.  Sığortaçı 
tәqdim edilәn bütün sәnәdlәrin yoxlanılmasını (tibbi müayinә daxil olmaqla) hәyata keçirә bilәr, 
hәmçinin, sığorta hadisәsinin baş vermә şәraiti haqqında mәlumatlara malik olan müvafiq 
tәşkilatlardan mәlumatlar istәyә bilәr. Tibbi müayinә Sığortaçının tәlәbi ilә Sığortaçının hәkimi 
tәrәfindәn hәyata keçirilir. Tibbi müayinәdәn keçәn şәxs, müayinәni aparan hәkimi Sığortaçı 
qarşısında mәxfiliyin qorunması öhdәliyindәn azad edir».  
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Maddә 32. Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina halları 
 

32.1 Aşağıdakılardan biri baş verdikdә, Sığortaçı sığorta müqavilәsinә әsasәn sığorta ödәnişinin 
verilmәsindәn tam vә ya qismәn imtina etmәk hüququna malikdir: 

32.1.1. sığorta haqqının tam mәblәğdә ödәnilmәmәsi; 

32.1.2. Bu Qaydaların 31.1, 31.3 vә 31.4-cü bәndlәrinin pozulması; 

32.1.3. Sığortaçıya sığorta hadisәsinin baş vermәsi vә çәkilmiş xәrclәrin mәblәğlәri ilә 
bağlı yalan mәlumatların tәqdim edilmәsi; 

32.1.4. sığorta hadisәsi ilә bağlı olaraq Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәcәk olan zәrәrin 
artmasına sәbәb olma (qәsdәn vә ya ehtiyatsızlıq nәticәsindә), vә ya zәrәrlәrin 
azaldılması üçün münasib tәdbirlәrin görülmәmәsi. 

32.2 Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina haqqında qәrar Sığortalıya (Sığorta olunana) yazılı 
formada, imtinanın sәbәbi әsaslandırılaraq tәqdim edilir.  

32.3 Sığortaçının sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina qәrarı mövcud qanunvericiliyә әsasәn 
Sığortalı (Sığorta olunan) tәrәfindәn mәhkәmә qaydasında mübahisәlәndirilә bilәr 

 

BÖLMӘ V 

HAVA NӘQLİYYATI VASİTӘSİNİN REYSİNİN LӘNGİMӘSİ SIĞORTASI  

Hazırki bölmә Sığorta olunanın xarici ölkәdәn qayıtdığı zaman istifadә edәcәyi hava nәqliyyat 
vasitәsinin reysinin lәngimәsi üzrә sığorta tәminatı verir vә reysin yenidәn bәrpa bәrpa olunması 
anınadәk olan müddәti әhatә edir. 

Maddә 33. Sığorta obyekti 

Sığorta olunanın xarici ölkәdәn qayıtdığı zaman istifadә edәcәyi hava nәqliyyatı vasitәsinin lәngimәsi 
ilә әlaqәdar çәkdiyi xәrclәrinin (xarici olkәdә qalma, qidalanma vә nәqliyyat xәrclәrinin) әvәzinin 
ödәnilmәsi ilә bağlı olan, Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә zidd olmayan әmlak 
mәnafelәridir. 

 

Maddә 34. Sığorta hadisәsi 

34.1. Sığorta müddәti әrzindә Sığorta olunanın xarici ölkәdәn qayıtdığı zaman istifadә edәcәyi hava 
nәqliyyatı vasitәsinin reysinin aşağıda göstәrilәnlәrin nәticәsindә 3 saatdan çox olan müddәtә 
lәngimәsi hadisәsidir: 

34.1.1. Hava şәraitinin tәsiri; 

34.1.2. Nәqliyyat şirkәtinin vә ya hava limanının işçilәrinin tәtil elan etmәsi; 

34.1.3. Nәqliyyat vasitәsinin texniki nasazlığı; 

34.1.4. Xarici dövlәtin hökumәt orqanlarının, yerli özünüidarәetmә orqanlarının, hәrbi 
qüvvәlәrin, vә yaxud siyasi tәşkilatların siyasi vә digәr tәdbirlәr görmәsi; 

34.1.5. Xarici dövlәtin әrazisindә baş verәn ictimai ixtişaşlar. 

34.1.6.  

Maddә 35. Sığorta mәblәği vә sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası  

35.1. Sığorta mәblәği sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş limitlәr çәrçivәsindә müәyyәn edilir.. 

35.2. Bu Qaydaların hazırkı bölmәsi üzrә sığorta tәminatı Sığorta olunan әldә etdiyi biletin şәrtlәrinin 
tәlәblәrinә müvafiq olaraq reysә qeydiyyatdan keçdikdәn sonra qüvvәyә minir. 

35.3. Sığorta ödәnişi yalnız Sığorta olunanın nәqliyyat şirkәti vә ya onun nümayәndәsi tәrәfindәn 
verilmiş, lәngimәnin müddәtini vә sәbәblәrini tәsdiq edәn sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәsi 
şәrti ilә verilir. 
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35.4. Sığorta ödәnişinin alınmasına dair әrizә vә sәnәdlәr Sığortalı sığorta hadisәsinin baş verdiyi 
sәfәrdәn qayıtdığı andan etibarәn 30(otuz) tәqvim günü әrzindә Sığortaçıya tәqdim 
olunmalıdır. Әrizәdә sığorta hadisәsinin xarakteri, turist qrupunu tәşkil edәn tәşkilatın adı, 
xaricә sәfәr tarixi göstәrilmәlidir. Әrizәyә Sığorta olunanın xarici ölkәdәn qayıtdığı zaman 
istifadә etdiyi hava nәqliyyatı vasitәsinin reysinin lәngimәsi müddәti әrzindә xarici ölkәdә 
qalması, qidalanması vә nәqliyyat xәrclәrini tәsdiq edәn sәnәdlәr, çeklәr, qәbzlәr, yarlıklar vә 
s. әlavә olunur. Tәqdim olunan sәnәdlәr Azәrbaycan, rus, ingilis dillәrindә tәrtib olunmayıbsa, 
hәmçinin sәnәdlәrin orijinallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәlәri vә sığorta şәhadәtnamәsi 
әlavә olunmalıdır. 

35.5. Sığortaçı tәqdim olunan sәnәdlәrin yoxlanışını aparmaq, sığorta hadisәsinin baş vermә 
şәraitlәri barәdә informasiyaya malik olan tәşkilatlardan  mәlumatlar tәlәb etmәk hüququna 
malikdir vә Sığortalı  Sığortaçının baş vermiş sığorta hadisәsi ilә bağlı sorğularına yazılı 
izahatlar vermәyә borcludur.  

35.6. Sığorta olunanın xarici ölkәdәn qayıtdığı zaman istifadә edәcәyi hava nәqliyyatı vasitәsinin 
reysinin lәngimәsi müddәti әrzindә Sığorta olunan şәxslәrin xarici ölkәdә qalması, 
qidalanması vә nәqliyyat xәrclәrinin sәlahiyyәtli orqanlar (aviaşirkәt, turistik şirkәt, xarici 
ölkәnin sәlahiyyәtli dövlәt orqanı vә s.) tәrәfindәn ödәnilmәsi halında Sığortaçı sığorta 
ödәnişindәn azaddır. 

 

BÖLMӘ VI 

XARİCİ PASPORTUN VӘ  NӘQLİYYAT SӘNӘDLӘRİNİN İTİRİLMӘSİ SIĞORTASI  
 

Maddә 36. Sığortalanan şәxsin nәqliyyat sәnәdlәrinin vә/ vә ya xarici pasportun itirilmәsi, 
oğurlanması vә ya mәhv olunması 

 

36.1. Sığortalanan şәxsin nәqliyyat sәnәdlәrinin vә/ vә ya xarici pasportun itirilmәsi, oğurlanması vә 
ya mәhv olunması hallarında meydana çıxan xәrclәr aşağıdakılardır:  

36.1.1. Sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş limitlәr çәrçivәsindә itirilmiş sәnәdlәrin 
dublikatlarının hazırlanması ( viza ilә pasport, yol sәnәdlәri). 

36.1.2. Sığortaçı meydana çıxan xәrclәri sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş limitlәr 
çәrçivәsindә ödәyir. Sәfәr zamanı Sığorta olunanın yanında olan vә itirilmiş sәnәdlәrin 
dublikatlarının hazırlanması üzrә xәrclәrinin ödәnilmәsini Sığortaçı ona tәqdim olunan mövcud 
olan sәnәdlәrin әlavә olunması şәrti ilә (mәsәlәn: konsul rüsumun ödәnilmәsi haqqında 
arayış, müvafiq sәnәdlәrin hazırlanması üçün çәkilәn fotoşәkillәrin ödәnilmәsi haqqında 
arayış vә s.) Sığortalanan şәxsin nәqliyyat sәnәdlәrinin vә/ vә ya xarici pasportun itirilmәsi, 
oğurlanması vә ya mәhv olunması ilә әlaqәdar  sığorta ödәnişinin alınması haqqında әrizә 
әsasında hәyata keçirir.  

 
BÖLMӘ VII 

 
BÜTÜN BÖLMӘLӘRӘ AİD OLAN ÜMUMİ MÜDDӘALAR 

Maddә 37. Sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması 
haqqında qәrarın qәbul edilmәsi müddәti  

 
Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişinin vermәkdәn imtina olunması haqqında 
qәrarı bu Qaydaların 13-cü (Bölmә I), 31-ci bәndlәrindә (Bölmә II) vә Bölmә III göstәrilәn sәnәdlәr 
tәqdim edildiyi andan 30 iş günü әrzindә qәbul edir. 
 
Maddә 38.  Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada 

yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti  

Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә yetirilmәmәsinә 
görә tәrәflәr bir-birlәri qarşısında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş 
mәsuliyyәti daşıyırlar. Tәrәflәr sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş öhdәliklәrin icra edilmәdiyi 
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bütün hallar üçün cavabdehdirlәr. 

 

Maddә 39.  Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması  

Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı vә Sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr 
barәdә razılığa gәlә bilәrlәr. 

 

Maddә 40.  Mübahisәlәrin hәlli qaydası 

Sığortaçı ilә Sığortalı arasında Sığorta müqavilәsi üzrә yaranan bütün mübahisәlәr danışıqlar yolu 
ilә, razılığa gәlinmәdikdә isә, mәhkәmә qaydasında hәll olunur. 
 
Maddә 41.  Subroqasiya hüququ 
 

41.1. Subroqasiya hüququ, sığorta ödәnişi almış şәxsin ona dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan 
üçüncü şәxsә qarşı malik olduğu hüquqlardan vә vasitәlәrdәn hәmin ödәnişi vermiş Sığortaçının 
istifadә etmәk hüququdur. 
 
41.2.   Faydalanan şәxsin zәrәrvuran şәxsә qarşı zәrәrin әvәzini ödәmәk tәlәbi (iddiası) ilә bağlı 
hüquq sığorta ödәnişini vermiş Sığortaçıya subroqasiya qaydasında onun verdiyi sığorta ödәnişi 
mәblәğindә keçir. 
 

41.3.   Sığortalı sığorta ödәnişini aldıqda subroqasiya hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün özündә 
olan bütün lazımi sәnәdlәrlә Sığortaçını tәmin etmәlidir. 
 
41.4.   Sığortalı zәrәrvuran şәxsә qarşı iddiadan vә ya tәlәbi tәmin edәn hüquqlardan, yaxud lazımi 
sәnәdlәri Sığortaçıya vermәkdәn imtina etdikdә Sığortaçı sığorta ödәnişi vermәkdәn zәrәrvuran 
şәxsdәn subroqasiya qaydasında ala bilәcәyi mәblәğ hәcmindә azad edilir. 
 

41.5.   Sığortaçı subroqasiya hüququndan zәrәrvuran şәxsin özünә vә (vә ya) müvafiq sığorta 
hadisәsi ilә bağlı risklәr üzrә hәmin şәxsin mәsuliyyәtini sığortalamış digәr sığortaçıya, hәmçinin 
qanunvericiliyә әsasәn dәyәn zәrәrә görә Sığortalı qarşısında maddi mәsuliyyәt daşıya bilәn digәr 
şәxsә qarşı istifadә edә bilәr. 
 
41.6.   Әgәr Sığortalı vurulmuş zәrәrә görә üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) zәrәrin әvәzini almışdırsa, 
Sığortaçı yalnız verilmәli olan sığorta ödәnişi mәblәği ilә Sığortalının üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) 
aldığı mәblәğ arasındakı fәrqi ödәyir. 

Maddә 42. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәti  

 
42.1. Sığorta müqavilәsi Sığortalı Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda olduğu, lakin 
sığorta müqavilәsi ilә digәr şәrtlәr nәzәrdә tutulmadığı tәqdirdә bir ildәn çox olmayan müddәtә 
bağlanır. 
42.2. Azәrbaycan Respublikası sәrhәdlәrindәn kәnara çıxan vәtәndaşların bәdbәxt hadisәlәr vә qәfil 
xәstәliklәri, fәrdi qәza, xaricә sәfәr zamanı baqajın itirilmәsi vә hava nәqliyyatı vasitәsinin reysinin 
lәngimәsi risklәri üzrә tәminat sığorta şәhadәtnamәsindә (eynilәşdirmә kartında) göstәrilәn tarixdә, 
lakin Sığortalının çıxış ölkәsinin dövlәt sәrhәdini keçәrәk (sәrhәd xidmәtlәrinin xarici pasportda qeydi)  
çıxış limanında gömrük nәzarәtindәn keçdikdәn sonra baqajın daşıyıcı tәrәfindәn qeydiyyata alındığı 
andan etibarәn vә sığorta haqqının Sığortalı tәrәfindәn bütün sığorta müddәti üçün ödәnildiyi tәqdirdә  
başlayır (sığorta müqavilәsindә digәr hallar nәzәrdә tutulmamışsa).  
42.3. Sәfәrin lәğv olunması vә ya tarixin dәyişmәsi risklәri üzrә tәminat sığorta şәhadәtnamәsinin 
verildiyi günün sabahı saat 00.01-dәqiqәdәn etibarәn vә sığorta haqqının Sığortalı tәrәfindәn bütün 
sığorta müddәti üçün ödәnildiyi tәqdirdә  başlayır (sığorta müqavilәsindә digәr hallar nәzәrdә 
tutulmamışsa). 
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Maddә 43.  Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi 

43.1. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir: 

43.1.1. qüvvәdә olma müddәti bitdikdә - sığortanın sığorta şәhadәtnamәsindә (vә ya eynilәşdirmә 
kartında) göstәrilәn son gününün saat 24.00-da); 

43.1.2. Sığorta olunan sığorta şәhadәtnamәsindә (eynilәşdirmә kartında) göstәrilәn sığortanın sona 
çatması tarixinin saat 24.00-dan gec olmamaq şәrti ilә qayıtdıqda (pasportda dövlәt sәrhәdinin 
keçilmәsi barәdә sәrhәd xidmәti tәrәfindәn edilmiş qeyd); 

43.1.3. Sığortalı fiziki şәxs öldükdә; 

43.1.4. sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi 
sığorta hadisәsi olmayan hallara görә başa çatdıqda; 

43.1.5. sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә; 

43.1.6. sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada 
ödәmәdikdә; 

43.1.7. sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda. 

43.1.8. Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda. 

43.2. Hazırkı Qaydaların 43.1-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. 

43.3. Sığorta qanunvericiliyindә vә ya könüllü sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda, 
hәmçinin tәrәflәrin başqa cür razılaşmasına әsasәn, sığorta müqavilәsinә sığortalının vә ya 
sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verilәrkәn, bu barәdә bir tәrәf digәrinә әn azı 5 iş günü 
әvvәl tәlәbini әsaslandırdığı yazılı bildiriş göndәrmәlidir. 

43.4. Әgәr sığorta müqavilәsinә sığortalının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verilirsә sığorta 
müqavilәsi tam şәkildә (sığorta müqavilәsinin әsli vә sәfirlik üçün nәzәrdә tutulmuş nüsxәsi daxil 
olmaqla) sığortaçıya tәqdim olunmalıdır.  

Maddә 44.  Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәnin nәticәlәri 
 

44.1. 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. 

44.2. 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. 

44.3. 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. 
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44.4. 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 44.1-ci vә 44.2-ci maddәlәrindә nәzәrdә 
tutulmuş qaydada hәyata keçirilir. 

44.5. Sığorta müqavilәsi mәhkәmә qәrarı әsasında xitam verilmiş hesab edildikdә, sığortaçı hәmin 
müqavilә üzrә işlәrin aparılması xәrclәrini çıxmaqla müqavilәnin qurtarmamış müddәti üçün sığorta 
haqlarını, bu Qaydaların 44.1-cü vә 44.2-cü maddәlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, sığortalının 
qanuni nümayәndәsinә qaytarır. 

44.6.Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildikdә sığorta haqqı yazılı bildiriş alındıqdan 
sonra 5 (beş) bank günü әrzindә qaytarılır. 

44.7.Bu qaydaların 44.1-ci, 44.2-ci vә 44.5-ci bәndlәri üçün işlәrin aparılması xәrclәrinin qaytarılan 
sığorta haqqı mәblәğindәn çıxılan hissәsi hәmin mәblәğin 35 faizindәn artıq olmayan hәddә müәyyәn 
edilir. 

Maddә 45. Bütün bölmәlәrә aid olan istisnalar 

45.1. Aşağıda göstәrilmiş hallar nәticәsindә baş vermiş sığorta hadisәsi sığorta tәminatına daxil edilmir: 
 

45.1.1. Sığorta olunanın spirtli içkilәrin, narkotik vә ya zәhәrli madәlәrin tәsiri altında olması; 
 
45.1.2. Sığorta olunanın özünә qәsd etmәsi vә ya buna cәhd göstәrmәsi; 
 
45.1.3. Nüvә partlayışının tәsiri, radiasiya vә radioaktiv partlayışının tәsiri, radiasiya vә radioaktiv 
şüalanma;  

45.1.4. Hava nәqliyyatı vasitәsinin qәzaya uğraması nәticәsindә Sığortalıya, sığorta olunanlara 
vә baqaja dәyәn zәrәr; 
 
45.1.5. hәrbi әmәliyyatlar vә onların nәticәlәri, xalq iğtişaşları, tәtil, üsyan, qiyam, kütlәvi 
hәyәcanlar, terror aktları vә onların nәticәlәri, diversiya; 
 

45.1.6. Tәbii fәlakәtlәr vә onların  nәticәlәri, epidemiyalar, karantinlәr, meteoroloji şәrait 
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XARİCӘ SӘFӘRӘ GEDӘN VӘTӘNDAŞLARIN TİBBİ XӘRCLӘRİNİN SIĞORTASI ÜZRӘ TARİF 
DӘRӘCӘLӘRİNİN HESABLANMASI VӘ İQTİSADİ ӘSASLANDIRILMASI 

    
BÖLMӘ I - AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI SӘRHӘDLӘRİNDӘN KӘNARA ÇIXAN 
VӘTӘNDAŞLARIN BӘDBӘXT HADİSӘLӘR VӘ QӘFİL XӘSTӘLİKLӘR ZAMANI TİBBİ 
XӘRCLӘRİNİN SIĞORTASI 

1. Sığorta olunanın mәruz qaldığı qәfil xәstәlik, gözlәnilmәdәn yaranan vә tәxirәsalınmaz tibbi 
müdaxilәni tәlәb edәn hal 

2. Sığorta olunanın mәruz qaldığı bәdbәxt hadisә, Sığorta olunanın zәdәlәnmәsinә (bәdәn 
xәsarәtinә) vә ya ölümünә sәbәb olan hal; 

3. Sığorta olunanın tәsadüfi ölümü. 
 
BÖLMӘ II - FӘRDİ QӘZA SIĞORTASI 

1. Bәdbәxt hadisә nәticәsindә ölüm 
2. Әmәk qabiliyyәtinin daimi olaraq tam itirilmәsi 

 
BÖLMӘ IIİ - XARİCӘ SӘFӘR ZAMANI BAQAJIN SIĞORTASI 

1. Tәbii fәlakәtlәr: fırtına, dolu, daşqın, subasma, zәlzәlә, qasırğa, sürüşmә vә i.a.; 
2. Yanğın, ildırımvurma, partlayış, yanğının söndürülmәsi mәqsәdilә görülmüş tәdbirlәr; 
3. Oğurluq, qarәt, quldurluq; 
4. Üçüncü şәxslәrin qәrәzli hәrәkәtlәri 
 

BÖLMӘ IV - SӘFӘRİN LӘĞV EDİLMӘSİNİN VӘ YA TARİXİNİN DӘYİŞDİRİLMӘSİNİN SIĞORTASI 
1. Sığortalının vә ya onun yaxın qohumunun ölmәsi, sәhhәtinin qәfil pozulması halları,  
2. Sığortalının vә ya onun yaxın qohumunun hәyat yoldaşının ölmәsi, sәhhәtinin qәfil pozulması 

halları 
3. Mәhkәmә orqanı tәrәfindәn verilmiş qәrara әsasәn Sığortalının sığorta müddәti әrzindә 

mәhkәmә işinә baxılmasında iştirakı 
4. Sığortalının, onun hәyat yoldaşının, yaxın qohumun xәstәlәnmәsi vә/ vә ya  ölümü ilә bağlı 

olaraq, hәkim mәslәhәtinә әsasәn Sığorta olunanın xaricdәn vaxtından әvvәl geri qayıtması; 
5. Sәfәrin son tarixinin keçmәsinә baxmayaraq, Sığortalının onunla birlikdә sәfәr edәn hәyat 

yoldaşının vә ya yaxın qohumların ölümü, bәdbәxt hadisә baş vermәsi vә ya xәstәliyi sәbәbilә 
xәricdәn geri qayıtmasının gecikmәsi. 

 
BÖLMӘ V - HAVA NӘQLİYYATI VASİTӘSİNİN REYSİNİN LӘNGİMӘSİ SIĞORTASI  

1. Hava şәraitinin tәsiri 
2. Nәqliyyat şirkәtinin vә ya hava limanının işçilәrinin tәtil elan etmәsi 
3. Nәqliyyat vasitәsinin texniki nasazlığı 
4. Xarici dövlәtin hökumәt orqanlarının, yerli özünüidarәetmә orqanlarının, hәrbi qüvvәlәrin, vә 

yaxud siyasi tәşkilatların siyasi vә digәr tәdbirlәr görmәsi 
5. Xarici dövlәtin әrazisindә baş verәn ictimai ixtişaşlar 

 
BÖLMӘ VI - XARİCİ PASPORTUN VӘ  NӘQLİYYAT SӘNӘDLӘRİNİN İTİRİLMӘSİ SIĞORTASI  

1. Nәqliyyat sәnәdlәrinin vә/ vә ya xarici pasportun itirilmәsi,  
2. Nәqliyyat sәnәdlәrinin vә/ vә ya xarici pasportun oğurlanması 
3. Nәqliyyat sәnәdlәrinin vә/ vә ya xarici pasportun mәhv olunması 

 
Qeyd edәk ki, ümumi sığorta mәblәği 5 000 valyutadan 200 000 valyutaya qәdәr dәyişә bilәr. 
Qeyd edәk ki, burda hәr bir bölmә üzrә şәrti azadolma mәblәği dә tәtbiq oluna bilәr. 
Sığorta tarixi sәfәrin müddәtindәn asılıdır. 
Hesablamanı qısa müddәtli sәfәr halı üçün tibbi xәrclәrin sığortası riski timsalında nәzәrdәn keçirdәk. 
 
Orta sığorta mәblәği: S = 20 500 valyuta 
Ödәmәnin orta mәblәği: Sö =1 200 valyuta 
Sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı: q=0.012 
Gözlәnilәn müqavilәlәrin sayı: 10 125 
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Metodikaya әsasәn netto dәrәcә (Tn) üçün aşağıdakı düstur doğrudur: 
Tn=Tә+Tr 

Burada Tә - netto dәrәcәnin әsas hissәsi, Tr – risk üstәliyidir vә onlar üçün aşağıdakı bәrabәrliklәr 
doğrudur (100 valyuta sığorta mәblәğinә müvafiq): 

Tә = 100*q*Sö/S ,   
qn

q
yT r *

1
*)(*2.1


   

Tә = 100*0.012*1200/20500=0.07 valyuta 
 
Risk üstәliyinin hesablanması: 
Risk üstәliyi yuxarıdakı düsturla hesablanır: 
q-bir sığorta müqavilәsi üzrә sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı; 
n-gözlәnilәn müqavilәlәrin sayı; 
α(γ)-nın  γ-dan (γ-tәhlükәsizliyin tәminatı adlanır vә yığılan sığorta haqlarının sığorta hadisәlәri üzrә 
sığorta ödәnişlәrinin verilmәsinә kifayәt etmәsi üçün tәlәb olunan ehtimaldır) asılı olan qiymәtlәri 
aşağıdakı cәdvәldәn götürülür: 
 

Cәdvәl 1  
γ 0.84 0.90 0.95 0.98 0.9986 

α(γ) 1.0 1.3 1.645 2.0 3.0 
 
γ =0.90,  α(γ)=1.3. 
 

0098.0
012.0*10125

012.01
*3.1*07.0*2.1 


T r  

 
Cәmi netto-dәrәcә Tn=Tә+Tr=0.07+0.0098=0.08 
Tarif dәrәcәsinin strukturu: 70%-netto-dәrәcә, 30%-yüklәmә. 
 

Brutto dәrәcә 11.0
)30.01(

08.0

)f1(
TT n

b






  valyuta 

 
Sığortaçı müәyyәn maliyyә nәticәlәri vә  bazar münasibәtlәri mülahizәlәrini әsas tutaraq tarif 
dәrәcәlәrini vә brutto-dәrәcәnin strukturuna daxil olan yüklәmә faizini, o cümlәdәn yüklәmәni tәşkil 
edәn komponentlәrin faizini fәrqli müәyyәn edә bilәr. 


