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1. SIĞORTANIN 1. SIĞORTANIN İİQTQTİİSADSADii VƏ VƏ 
SOSSOSİİAL MAHAL MAHİİYYƏTYYƏTİİ

�� 1. 1. Sığortanın zәruriliyi vә iqtisadi 1. 1. Sığortanın zәruriliyi vә iqtisadi 
mahiyyәtimahiyyәti

�� 1.2. Azәrbaycanda sığorta fәaliyyәtinin 1.2. Azәrbaycanda sığorta fәaliyyәtinin 
tәsnifatıtәsnifatı

�� 1.3. Respublikada sığorta işinin inkişafı1.3. Respublikada sığorta işinin inkişafı



1.1.1.1. SIĞORTANIN ZƏRURSIĞORTANIN ZƏRURİİLLİİYYİİ VƏ VƏ 
İİQTQTİİSADSADİİ MAHMAHİİYYƏTYYƏTİİ

�� Sığorta işiSığorta işi –– iqtisadi fəaliyyətin xüsusi növü olub, ixtisaslaşmış iqtisadi fəaliyyətin xüsusi növü olub, ixtisaslaşmış 
təşkilatlar tərəfindən (sığortaçı) sığorta iştirakçılarının (sığorta təşkilatlar tərəfindən (sığortaçı) sığorta iştirakçılarının (sığorta 
etdirən və olunanlar) iqtisadi maraqlarına dəyə biləcək zərərlər etdirən və olunanlar) iqtisadi maraqlarına dəyə biləcək zərərlər 
üzrə risklərin yenidən bölgüsünü xarakterizə edir. üzrə risklərin yenidən bölgüsünü xarakterizə edir. 

Sığorta işi bir iqtisadi fəaliyyət sahəsi olmaqla əmlak maraqları Sığorta işi bir iqtisadi fəaliyyət sahəsi olmaqla əmlak maraqları 
daşıyıcılarının daşıyıcılarının -- sığorta olunanlarınsığorta olunanların-- onların fəaliyyəti ilə bağlı onların fəaliyyəti ilə bağlı 
olan sığorta risklərinin bölüşdürülməsi yolu ilə sığorta olan sığorta risklərinin bölüşdürülməsi yolu ilə sığorta 
daşıyıcılarının daşıyıcılarının -- sığorta olunanlarınsığorta olunanların-- onların fəaliyyəti ilə bağlı onların fəaliyyəti ilə bağlı 
olan sığorta risklərinin bölüşdürülməsi yolu ilə sığorta olan sığorta risklərinin bölüşdürülməsi yolu ilə sığorta 
müdafiəsinin təşkilatçısı vəzifəsini yerinə yetirir. müdafiəsinin təşkilatçısı vəzifəsini yerinə yetirir. 

SığortaSığorta dəymiş zərərlərin kompensasiya edilməsi ilə bağlı olub dəymiş zərərlərin kompensasiya edilməsi ilə bağlı olub 
sığorta olunanların əmlak maraqlarının qorunması vasitəsidir. sığorta olunanların əmlak maraqlarının qorunması vasitəsidir. 
Sığorta işinin aparılması praktikası belə münasibətlərin çox Sığorta işinin aparılması praktikası belə münasibətlərin çox 
optimal bir formasını yaratmışdır: ixtisaslaşmış təşkilat (sığortaçı) optimal bir formasını yaratmışdır: ixtisaslaşmış təşkilat (sığortaçı) 
sığorta olunanların pay haqqları hesabına sığorta fondu yaradır sığorta olunanların pay haqqları hesabına sığorta fondu yaradır 
və onlara dəymiş zərərləri sığorta ödənişləri ilə təmin edir.və onlara dəymiş zərərləri sığorta ödənişləri ilə təmin edir.



�� Sığorta,Sığorta, maliyyә kateqoriyası ilә qarşılıqlı şәkildә әlaqәdә olan maliyyә kateqoriyası ilә qarşılıqlı şәkildә әlaqәdә olan 
iqtisadi kateqoriyadır. Maliyyә sahәsindә olduğu kimi, sığorta da iqtisadi kateqoriyadır. Maliyyә sahәsindә olduğu kimi, sığorta da 
pul vәsaitlәrinin dövriyyәsinә vә elәcә dә pul vәsaitinin pul vәsaitlәrinin dövriyyәsinә vә elәcә dә pul vәsaitinin 
bölüşdürülmәsi prosesindә iştirak edәn müvafiq mәqsәdli bölüşdürülmәsi prosesindә iştirak edәn müvafiq mәqsәdli 
fondların vәsaitlәrinin formalaşdırılması vә istifadәsi üçün zәruri fondların vәsaitlәrinin formalaşdırılması vә istifadәsi üçün zәruri 
olan mәblәğә әsaslanır. Eyni zamanda sığorta sahәsi üçün maddi olan mәblәğә әsaslanır. Eyni zamanda sığorta sahәsi üçün maddi 
vә diğәr itkilәrin ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulan gәlir vә vә diğәr itkilәrin ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulan gәlir vә 
toplanmış pul vәsaitinin bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar olan iqtisadi toplanmış pul vәsaitinin bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar olan iqtisadi 
münasibәtlәr dә xarakterikdir. Mәhz buna görә dә sığorta, pul münasibәtlәr dә xarakterikdir. Mәhz buna görә dә sığorta, pul 
formasında olan dәyәrin ehtimal olunan dövriyyәsi ilә bağlıdır.formasında olan dәyәrin ehtimal olunan dövriyyәsi ilә bağlıdır.formasında olan dәyәrin ehtimal olunan dövriyyәsi ilә bağlıdır.formasında olan dәyәrin ehtimal olunan dövriyyәsi ilә bağlıdır.

�� Sığorta,Sığorta, müәssisә vә tәşkilatlara dәyәn fövqәladә vә diğәr müәssisә vә tәşkilatlara dәyәn fövqәladә vә diğәr 
zәrәrin ödәnilmәsi vә ya vәtәndaşlara pul yardımının tәqdim zәrәrin ödәnilmәsi vә ya vәtәndaşlara pul yardımının tәqdim 
olunması üçün nәzәrdә tutulmuş mәqsәdli sığorta fondlarının pul olunması üçün nәzәrdә tutulmuş mәqsәdli sığorta fondlarının pul 
vәsaitlәrinin formalaşması prosesindә iştirak edәnlәr arasındakı vәsaitlәrinin formalaşması prosesindә iştirak edәnlәr arasındakı 
qapalı bölüşdü-rücü münasibәtlәrin xüsusi mәcmuәsi kimi çıxış qapalı bölüşdü-rücü münasibәtlәrin xüsusi mәcmuәsi kimi çıxış 
edir.edir.



1.2. AZƏRBAYCANDA SIĞORTA 1.2. AZƏRBAYCANDA SIĞORTA 
FƏALFƏALİİYYƏTYYƏTİİNNİİN TƏSNN TƏSNİİFATIFATI

�� Sığorta ixtisaslaşdırılmış dövlәt vә özәl sığorta tәşkilatları Sığorta ixtisaslaşdırılmış dövlәt vә özәl sığorta tәşkilatları 
tәrәfindәn hәyata keçirilir. Sığorta tәşkilatlarının fәaliyyәt tәrәfindәn hәyata keçirilir. Sığorta tәşkilatlarının fәaliyyәt 
dairәsi daxili (mәhdud), xarici vә qarışıq sığorta bazarını dairәsi daxili (mәhdud), xarici vә qarışıq sığorta bazarını 
әhatә edә bilәr. Bununla bәrabәr inkişaf etmiş sığorta bazarı әhatә edә bilәr. Bununla bәrabәr inkişaf etmiş sığorta bazarı 
şәraitindә sığorta hәm ölkә daxilindә, hәm dә ölkәnin şәraitindә sığorta hәm ölkә daxilindә, hәm dә ölkәnin 
sәrhәdlәrindәn (hüdudlarından) kәnarda da hәyata keçirilir.sәrhәdlәrindәn (hüdudlarından) kәnarda da hәyata keçirilir.

�� SSığorta tәsnifatının әsasında әsasәn iki meyar mövcuddur: ığorta tәsnifatının әsasında әsasәn iki meyar mövcuddur: 
1)1) sığorta obyektlәrindә müxtәlifliksığorta obyektlәrindә müxtәliflik
2)2) sığorta mәsuliyyәtinin hәcmindә müxtәliflik. sığorta mәsuliyyәtinin hәcmindә müxtәliflik. 

�� Bu meyarlara müvafiq olaraq iki tәsnifat tәtbiq edilir:Bu meyarlara müvafiq olaraq iki tәsnifat tәtbiq edilir:
a)a) sığorta obyekti üzrә tәsnifat;sığorta obyekti üzrә tәsnifat;
b)b) mәhlükәlilik növü üzrә tәsnifat mәhlükәlilik növü üzrә tәsnifat 



�� Birinci təsnifat ümumi xassəyə, ikinci isə yalnız əmlak sığortasını Birinci təsnifat ümumi xassəyə, ikinci isə yalnız əmlak sığortasını 
əhatə edən xüsusi xassəyə malikdir.əhatə edən xüsusi xassəyə malikdir.
Sığorta obyektləri üzrə sığortanın umumi təsnifatına aşağıdakı Sığorta obyektləri üzrə sığortanın umumi təsnifatına aşağıdakı 
kimi tərif vermək olar. Sığorta obyektləri üzrə sığortanın ümumi kimi tərif vermək olar. Sığorta obyektləri üzrə sığortanın ümumi 
təsnifatı təsnifatın hissələri olan sahələr, yarımsahələr və növlər təsnifatı təsnifatın hissələri olan sahələr, yarımsahələr və növlər 
üzrə sığortanın bölüşdürücü tabeli sistemidir.üzrə sığortanın bölüşdürücü tabeli sistemidir.

�� Təsnifatın bütün hissələri elə yerləşir ki, hər bir sonrakı hissə Təsnifatın bütün hissələri elə yerləşir ki, hər bir sonrakı hissə 
əvvəlki hissənin bir hissəsi ola bilir. Burada ən ali hissəəvvəlki hissənin bir hissəsi ola bilir. Burada ən ali hissə--sahə, orta sahə, orta 
hissəhissə--yarımsahə, aşağı hissə isəyarımsahə, aşağı hissə isə--sığortanın növü kimi qəbul sığortanın növü kimi qəbul 
olunmuşdur. olunmuşdur. 

�� Sığortanın sahələrə bölünməsinin əsasını sığorta obyektləSığortanın sahələrə bölünməsinin əsasını sığorta obyektlə--rində rində 
mövcud olan prinsipial fərqlər təşkil edir. Bu meyara müvafiq mövcud olan prinsipial fərqlər təşkil edir. Bu meyara müvafiq 
olaraq sığorta münasibətlərinin bütöv toplusunu 4 sahəyə olaraq sığorta münasibətlərinin bütöv toplusunu 4 sahəyə 
ayırmaq olar; ayırmaq olar; 

1.1. əmlak sığortası, əmlak sığortası, 
2.2. vətəndaşların həyat səviyyəsinin sığortası,vətəndaşların həyat səviyyəsinin sığortası,
3.3. məsuliyyət sığortasıməsuliyyət sığortası
4.4. sahibkarlıq risklərinin sığortası sahibkarlıq risklərinin sığortası 



�� Әmlak sığortası mülkiyyәt formalarında vә sığorta etdirәn Әmlak sığortası mülkiyyәt formalarında vә sığorta etdirәn 
şәxslәrin kateqoriyalarından asılı olaraq bir neçә yarımsahәlәrә şәxslәrin kateqoriyalarından asılı olaraq bir neçә yarımsahәlәrә 
bölünür; dövlәt müәssisәlәrinin, fermer tәsәrrüfatlarının, bölünür; dövlәt müәssisәlәrinin, fermer tәsәrrüfatlarının, 
icarә-darların, kooperativ vә ictimai tәşkilatların, vәtәndaşların icarә-darların, kooperativ vә ictimai tәşkilatların, vәtәndaşların 
әmlakının sığortası.әmlakının sığortası.

�� Vәtәndaşların hәyat sәviyyәsinin sığortası iki yarımsahәyә Vәtәndaşların hәyat sәviyyәsinin sığortası iki yarımsahәyә 
malikdir; fәhlәlәrin, xidmәti vәzifәdә çalışanların vә s. işçilәrin malikdir; fәhlәlәrin, xidmәti vәzifәdә çalışanların vә s. işçilәrin 
sosial sığortası; vәtәndaşların şәxsi sığortası. Sosial vә şәxsi sosial sığortası; vәtәndaşların şәxsi sığortası. Sosial vә şәxsi 
sığorta öz növbәsindә daha konkret yarımsahәlәrә malik ola sığorta öz növbәsindә daha konkret yarımsahәlәrә malik ola 
bilәr. Mәsәlәn; güzәştlәrin sığortası; sosial sığorta üzrә bilәr. Mәsәlәn; güzәştlәrin sığortası; sosial sığorta üzrә 
müavinәtlәrin sığortası; tәqaydlәrin sığortası; şәxsi sığorta isә müavinәtlәrin sığortası; tәqaydlәrin sığortası; şәxsi sığorta isә müavinәtlәrin sığortası; tәqaydlәrin sığortası; şәxsi sığorta isә müavinәtlәrin sığortası; tәqaydlәrin sığortası; şәxsi sığorta isә 
hәyatın sığortası vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta üzrә hәyatın sığortası vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta üzrә 
mәsuliyyәt sığortası üzrә yarımsahәlәr bunlardır: borcların mәsuliyyәt sığortası üzrә yarımsahәlәr bunlardır: borcların 
sığortası vә vurulan zәrәrin ödәnilmәsi üzrә sığorta (bunu hәm sığortası vә vurulan zәrәrin ödәnilmәsi üzrә sığorta (bunu hәm 
dә vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin sığortası adlandırırlar).dә vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin sığortası adlandırırlar).

�� Sahibkarlıq risklәrinin sığortasına Sahibkarlıq risklәrinin sığortasına 22 yarımsahә aid edilir; gәlirin yarımsahә aid edilir; gәlirin 
birbaşa birbaşa vә vә dolayısıdolayısı itki risklәrinin sığortası. Birbaşa itkilәrә itki risklәrinin sığortası. Birbaşa itkilәrә 
bunlar aiddir. Mәsәlәn; avadanlığın işlәmәmәsi nәticәsindә bunlar aiddir. Mәsәlәn; avadanlığın işlәmәmәsi nәticәsindә 
meydana çıxan itkilәr; vasitәsiz itkilәr isә ticarәtdә fasilәlәrin meydana çıxan itkilәr; vasitәsiz itkilәr isә ticarәtdә fasilәlәrin 
sığortası vә itirilmiş mәnfәәtin sığortası aid edilir.sığortası vә itirilmiş mәnfәәtin sığortası aid edilir.



�� Sığorta icbari vә könüllü qaydada keçirilә bilәr. Cәmiyyәt dövlәtin Sığorta icbari vә könüllü qaydada keçirilә bilәr. Cәmiyyәt dövlәtin 
simasında icbari sığortanı müәyyәn edir, yәni burada maddi zәrәrin simasında icbari sığortanı müәyyәn edir, yәni burada maddi zәrәrin 
ödәnilmәsi zәruriyyәti vә ya bu vә ya diğәr pul yardımının ödәnilmәsi zәruriyyәti vә ya bu vә ya diğәr pul yardımının 
göstәrilmәsinin hәm zәrәrçәkәn konkret şәxsin, hәm dә ictimai göstәrilmәsinin hәm zәrәrçәkәn konkret şәxsin, hәm dә ictimai 
maraqlarına toxunan zamanı sığorta etdirәn şәxslәrin müvafiq dairәsi maraqlarına toxunan zamanı sığorta etdirәn şәxslәrin müvafiq dairәsi 
tәrәfindәn tәsdiq edilmiş sığorta tәdiyyәlәrinin icbari ödәnmәsi nәzәrdә tәrәfindәn tәsdiq edilmiş sığorta tәdiyyәlәrinin icbari ödәnmәsi nәzәrdә 
tutulur. tutulur. 

�� Icbari sığortanı aşağıdakı prinsiplәr fәrqlәndirir;Icbari sığortanı aşağıdakı prinsiplәr fәrqlәndirir;

1.1. Icbari sığorta qanun vasitәsilә müәyyәn olunur.Icbari sığorta qanun vasitәsilә müәyyәn olunur.
Bu qanuna müvafiq olaraq sığortaçı müvafiq obyektlәri sığorta Bu qanuna müvafiq olaraq sığortaçı müvafiq obyektlәri sığorta Bu qanuna müvafiq olaraq sığortaçı müvafiq obyektlәri sığorta Bu qanuna müvafiq olaraq sığortaçı müvafiq obyektlәri sığorta 
etdirmәyә, sığorta etdirәn şәxslәr isәetdirmәyә, sığorta etdirәn şәxslәr isә-- nәzәrdә tutulan sığorta nәzәrdә tutulan sığorta 
tәdiyyәlәrini ödәmәyә borcludur. Qanun aşağıdakıları әhatә edir;tәdiyyәlәrini ödәmәyә borcludur. Qanun aşağıdakıları әhatә edir;

�� icbari sığortadan keçәsi obyektlәrin siyahısı;icbari sığortadan keçәsi obyektlәrin siyahısı;
�� mәsuliyyәt sığortasının miqyası;mәsuliyyәt sığortasının miqyası;
�� sığorta tәminatının sәviyyәsi vә yaxud norması;sığorta tәminatının sәviyyәsi vә yaxud norması;
�� tarif stavkalarının müәyyәn olunma qaydası vә yaxud tarif tarif stavkalarının müәyyәn olunma qaydası vә yaxud tarif 
stavkalarına yerlәrdә differensasiya etmә hüququnu vermәklә stavkalarına yerlәrdә differensasiya etmә hüququnu vermәklә 
bәrabәr onların orta ölçülәri;bәrabәr onların orta ölçülәri;

�� sığorta tәdiyyәlәrinin mütәmadi olaraq ödәnilmәsi;sığorta tәdiyyәlәrinin mütәmadi olaraq ödәnilmәsi;
�� sığortaçı vә sığorta etdirәn şәxsin әsas hüquq vә vәzifәlәri vә s.sığortaçı vә sığorta etdirәn şәxsin әsas hüquq vә vәzifәlәri vә s.



�� 2.2. Qanunda göstәrilmiş obyektlәrin icbari sığorta ilә tam Qanunda göstәrilmiş obyektlәrin icbari sığorta ilә tam 
şәkildә әhatә olunması. şәkildә әhatә olunması. Bunun üçün sığorta orqanları hәr il Bunun üçün sığorta orqanları hәr il 
bütün ölkә üzrә sığorta olunmuş obyektlәrin qeydiyyatını, bütün ölkә üzrә sığorta olunmuş obyektlәrin qeydiyyatını, 
sığorta tәdiyyәlәrinin hesablanması vә müәyyәn olunmuş sığorta tәdiyyәlәrinin hesablanması vә müәyyәn olunmuş 
müddәtә ödәnilmәsini hәyata keçirirlәr.müddәtә ödәnilmәsini hәyata keçirirlәr.

�� 3.3. Qanunda göstәrilmiş obyektlәrә icbari sığortanın dәrhal Qanunda göstәrilmiş obyektlәrә icbari sığortanın dәrhal 
şamil edilmәsi. şamil edilmәsi. Sığorta etdirәn şәxs sığorta orqanına tәsәrrüSığorta etdirәn şәxs sığorta orqanına tәsәrrü--
fatda mәqbul sığorta obyektinin meydana çıxması haqqında fatda mәqbul sığorta obyektinin meydana çıxması haqqında 
xәbәr vermәmәlidir. Tәsәrrüfat әmlakı dәrhal sığorta sahәsinә xәbәr vermәmәlidir. Tәsәrrüfat әmlakı dәrhal sığorta sahәsinә 
daxil edilir. Növbәti qeydiyyat zamanı o nәzәrә alınaraq sığorta daxil edilir. Növbәti qeydiyyat zamanı o nәzәrә alınaraq sığorta daxil edilir. Növbәti qeydiyyat zamanı o nәzәrә alınaraq sığorta daxil edilir. Növbәti qeydiyyat zamanı o nәzәrә alınaraq sığorta 
etdirәnә qarşı ödәnmәsi tәlәb edilәn sığorta haqqı tәqdim etdirәnә qarşı ödәnmәsi tәlәb edilәn sığorta haqqı tәqdim 
olunacaqdırolunacaqdır. . 

�� 4.4. Icbari sığortanın hәyata keçirilmәsi sığorta tәdiyyәlәrinin Icbari sığortanın hәyata keçirilmәsi sığorta tәdiyyәlәrinin 
ödәnilmәsindәn asılı deyildir. ödәnilmәsindәn asılı deyildir. Sığorta etdirәn şәxs sığorta Sığorta etdirәn şәxs sığorta 
haqqını ödәmәdiyi tәqdirdә bu mәblәğ mәhkәmә yolu ilә hәmin haqqını ödәmәdiyi tәqdirdә bu mәblәğ mәhkәmә yolu ilә hәmin 
şәxsdәn alınır. Sığorta hәqqı ödәnilmәmiş, lakin sığorta olunmuş şәxsdәn alınır. Sığorta hәqqı ödәnilmәmiş, lakin sığorta olunmuş 
әmlakın mәhvi vә ya zәdәlәnmәsi zamanı sığorta ödәnişi sığorta әmlakın mәhvi vә ya zәdәlәnmәsi zamanı sığorta ödәnişi sığorta 
tәdiyyәlәri üzrә borc-ların saxlanılması ilә ödәnilmәlidir. tәdiyyәlәri üzrә borc-ların saxlanılması ilә ödәnilmәlidir. 
Müәyyәn olunmuş müddәtdә sığorta tәdiyyәlәrinin ödәnilmәsinә Müәyyәn olunmuş müddәtdә sığorta tәdiyyәlәrinin ödәnilmәsinә 
görә peniya hesablanır.görә peniya hesablanır.



�� 5.5. Icbari sığortanın müddәtsizliyi.Icbari sığortanın müddәtsizliyi. Qanun sığorta etdirәn Qanun sığorta etdirәn 
şәxsin sığorta etdirdiyi әmlakdan istifadә etdiyi müddәt şәxsin sığorta etdirdiyi әmlakdan istifadә etdiyi müddәt 
әrzindә qüvvәdә olur. Yalnız yararsız vә köhnә әmlak әrzindә qüvvәdә olur. Yalnız yararsız vә köhnә әmlak 
sığorta olunmur. Әmlakın diğәr sığorta etdirәn şәxsә sığorta olunmur. Әmlakın diğәr sığorta etdirәn şәxsә 
ötürüldüyü zaman sığorta qüvvәsini itirmir. Sığorta yalnız ötürüldüyü zaman sığorta qüvvәsini itirmir. Sığorta yalnız 
sığorta olunmuş әmlakın tam mәhvi zamanı qüvvәsini itirә sığorta olunmuş әmlakın tam mәhvi zamanı qüvvәsini itirә 
bilәr.bilәr.

�� 6.6. Icbari sığorta üzrә sığorta tәminatının Icbari sığorta üzrә sığorta tәminatının 
normallaşdırılması.normallaşdırılması. Sığorta ödәnişinin ödәnmә qaydasının Sığorta ödәnişinin ödәnmә qaydasının 
vә sığorta qiymәtinin sadәlәşdirilmәsi mәqsәdilә hәr hansı vә sığorta qiymәtinin sadәlәşdirilmәsi mәqsәdilә hәr hansı 
bir obyektin dәyәrindәn möh-kәm mәblәğlә vә ya sığorta bir obyektin dәyәrindәn möh-kәm mәblәğlә vә ya sığorta 
qiymәtinә görә faizlә sığorta tәmina-tının normaları qiymәtinә görә faizlә sığorta tәmina-tının normaları 
müәyyәnlәşdirilir. müәyyәnlәşdirilir. 



�� Sığortanın könüllü növləri isə (könüllü sığorta) aşağıdakı prinsiplərə Sığortanın könüllü növləri isə (könüllü sığorta) aşağıdakı prinsiplərə 
istinad edir;istinad edir;

1. 1. Könüllü sığorta qanun vasitəsilə və könüllü şəkildə tətbiq edilir. Könüllü sığorta qanun vasitəsilə və könüllü şəkildə tətbiq edilir. 
Qanun könüllü sığortadan keçməyə yararlı olan obyektləri və Qanun könüllü sığortadan keçməyə yararlı olan obyektləri və 
sığortanın daha umumi şərtlərini müəyyən edir. sığortanın daha umumi şərtlərini müəyyən edir. 

2. Sığortada könüllü surətdə iştiraketmə sığorta etdirən şəxslər üçün 2. Sığortada könüllü surətdə iştiraketmə sığorta etdirən şəxslər üçün 
xarakterikdir. Əgər sığorta etdirənin iradəsini izhar etməsi xarakterikdir. Əgər sığorta etdirənin iradəsini izhar etməsi 
sığortanın şərtlərinin ziddinə olmadıqda sığortaçı obyektin sığortanın şərtlərinin ziddinə olmadıqda sığortaçı obyektin 
sığortasından imtina etmək hüququna malik deyildir. sığortasından imtina etmək hüququna malik deyildir. 

3. Könüllü sığorta ilə seçimli əhatə olunma sığorta etdirən şəxslərin 3. Könüllü sığorta ilə seçimli əhatə olunma sığorta etdirən şəxslərin 
bu prosesdə iştirak etmə arzusunu ifadə etmələri ilə əlaqədardır. bu prosesdə iştirak etmə arzusunu ifadə etmələri ilə əlaqədardır. bu prosesdə iştirak etmə arzusunu ifadə etmələri ilə əlaqədardır. bu prosesdə iştirak etmə arzusunu ifadə etmələri ilə əlaqədardır. 

4. Könüllü sığorta hər zaman sığorta müddəti ilə məhdudlaş4. Könüllü sığorta hər zaman sığorta müddəti ilə məhdudlaş--dırılır. dırılır. 
Bu zaman müddətin əvvəli və sonu xüsusi olaraq müqavilədə Bu zaman müddətin əvvəli və sonu xüsusi olaraq müqavilədə 
razılaşdırılır. razılaşdırılır. 

5. Könüllü sığorta yalnız birdəfəlik və ya dövrü sığorta haqqlarının 5. Könüllü sığorta yalnız birdəfəlik və ya dövrü sığorta haqqlarının 
ödənilməsi zamanı həyata keçirilə bilər. Könüllü sığorta ödənilməsi zamanı həyata keçirilə bilər. Könüllü sığorta 
müqaviləsinin qüvvəyə minməsi birdəfəlik və ya birinci sığorta müqaviləsinin qüvvəyə minməsi birdəfəlik və ya birinci sığorta 
haqqının ödənməsi ilə şərtləşdirilmişdir. haqqının ödənməsi ilə şərtləşdirilmişdir. 

6. Könüllü sığorta üzrə sığorta təminatı sığorta etdirənin arzu və 6. Könüllü sığorta üzrə sığorta təminatı sığorta etdirənin arzu və 
istəyindən asılıdır. Əmlak sığortası üzrə sığorta etdirən şəxs istəyindən asılıdır. Əmlak sığortası üzrə sığorta etdirən şəxs 
əmlakın sığorta qiymətinin həddi daxilində sığorta məbləğinin əmlakın sığorta qiymətinin həddi daxilində sığorta məbləğinin 
miqdarını təyin edir. miqdarını təyin edir. 



1.3. RESPUBL1.3. RESPUBLİİKADA SIĞORTA KADA SIĞORTA İİŞŞİİNNİİN N 

İİNKNKİİŞAFIŞAFI
�� Sığorta bazarında fәaliyyәt göstәrәn sığorta tәşkilatları, hüquqi Sığorta bazarında fәaliyyәt göstәrәn sığorta tәşkilatları, hüquqi 

şәxs olub, sığorta fәaliyyәtinә icazә verәn lisenziyaya malik şәxs olub, sığorta fәaliyyәtinә icazә verәn lisenziyaya malik 
olmalıdırlar Lisenziya verilmәsi, onun lәğvi, sığorta tәşkilatlarının olmalıdırlar Lisenziya verilmәsi, onun lәğvi, sığorta tәşkilatlarının 
fәaliyyәti üzәrindә konkret nәzarәt Azәrbaycan Sığorta Nәzarәti fәaliyyәti üzәrindә konkret nәzarәt Azәrbaycan Sığorta Nәzarәti 
orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir. Bu orqan tarif siyasәtinә, lazımlı orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir. Bu orqan tarif siyasәtinә, lazımlı 
ehtiyatları yaradılmasına, sığorta mәsuliyyәtinin sәviyyәsinә, ehtiyatları yaradılmasına, sığorta mәsuliyyәtinin sәviyyәsinә, 
maliyyә vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә vә s. mәsәlәlәrә nәzarәt maliyyә vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә vә s. mәsәlәlәrә nәzarәt 
edir vә onları nizamlaşdırır.edir vә onları nizamlaşdırır.

�� Müstәqilliyinin onuncu ildönümündә respublikamızın milli sığorta Müstәqilliyinin onuncu ildönümündә respublikamızın milli sığorta 
sisteminin formalaşması vә inkişafı hәm strateci, hәm dә taktiki sisteminin formalaşması vә inkişafı hәm strateci, hәm dә taktiki 
yönümdә dәyәrlәndirilmәlidir.yönümdә dәyәrlәndirilmәlidir.

�� StrateStratejji istiqamәti istiqamәt dedikdә, hәr şeydәn әvvәl, sığorta sisteminin dedikdә, hәr şeydәn әvvәl, sığorta sisteminin 
bazar iqtisadiyyatının tәlәblәri sәviyyәsindә qurulması, onun beybazar iqtisadiyyatının tәlәblәri sәviyyәsindә qurulması, onun bey--
nәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, tәdiyyә qabiliyyәtli nәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, tәdiyyә qabiliyyәtli 
şirkәt-lәrin böyük hәcmli risklәri qәbul etmәk imkanının şirkәt-lәrin böyük hәcmli risklәri qәbul etmәk imkanının 
formalaşmasını, milli sığorta bazarının özünüqoruma vә sabit formalaşmasını, milli sığorta bazarının özünüqoruma vә sabit 
inkişaf potensialının reallaşmasını vә s. bu tipli mәsәlәlәrin tәmin inkişaf potensialının reallaşmasını vә s. bu tipli mәsәlәlәrin tәmin 
edilmәsini başa düşürük.edilmәsini başa düşürük.



�� Taktiki addımlarTaktiki addımlar isə strateci məqsədlərə çatmaq üçün atılan isə strateci məqsədlərə çatmaq üçün atılan 
konkret tədbirlərdən ibarətdir. Belə tədbirlər həm qanunvericilik konkret tədbirlərdən ibarətdir. Belə tədbirlər həm qanunvericilik 
və normativvə normativ-- hüquqi sənədlər səviyyəsində, həm də icra hüquqi sənədlər səviyyəsində, həm də icra 
prosesində həyata keçirilə bilər.prosesində həyata keçirilə bilər.

�� Həll edilməsi zəruri olan problemlərdən biri də milli sığorta Həll edilməsi zəruri olan problemlərdən biri də milli sığorta 
bazarının milli yenidənsığorta (təkrarsığorta)1 şirkətləri vasitəsilə bazarının milli yenidənsığorta (təkrarsığorta)1 şirkətləri vasitəsilə 
qorunması məsələsidir. Sirr deyildir ki, məhz yenidən sığorta qorunması məsələsidir. Sirr deyildir ki, məhz yenidən sığorta 
yolu ilə respublikadan xaricə xeyli valyuta axınına şərait yolu ilə respublikadan xaricə xeyli valyuta axınına şərait 
qorunması məsələsidir. Sirr deyildir ki, məhz yenidən sığorta qorunması məsələsidir. Sirr deyildir ki, məhz yenidən sığorta 
yolu ilə respublikadan xaricə xeyli valyuta axınına şərait yolu ilə respublikadan xaricə xeyli valyuta axınına şərait 
yaradılır. Ölkədə iri həcmli risklərin sığortalanmsı üçün və yaradılır. Ölkədə iri həcmli risklərin sığortalanmsı üçün və 
müvafiq olaraq toplanmış sığorta tədiyyələrinin respublika müvafiq olaraq toplanmış sığorta tədiyyələrinin respublika 
daxilində qalması üçün Milli Yenidənsığorta Korporasiyasının daxilində qalması üçün Milli Yenidənsığorta Korporasiyasının 
yaradılması günün vacib vəzifələlərindən hesab edilməlidir.yaradılması günün vacib vəzifələlərindən hesab edilməlidir.



II FəsilII Fəsil-- Sığorta bazarının sosialSığorta bazarının sosial--
iqtisadi məzmunuiqtisadi məzmunu

��2.1.2.1. Sığorta bazarının mahiyyәti vә Sığorta bazarının mahiyyәti vә 
onun fәaliyyәt mexanizmonun fәaliyyәt mexanizmii

2.22.2. . Dövlәt sığorta nәzarәtinin rolu vә Dövlәt sığorta nәzarәtinin rolu vә ��2.22.2. . Dövlәt sığorta nәzarәtinin rolu vә Dövlәt sığorta nәzarәtinin rolu vә 
funksiyalarıfunksiyaları

��2.32.3. . Sığorta bazarının inkişaf Sığorta bazarının inkişaf 
problemlәriproblemlәri



�� Sığorta bazarı əmtəə təsərrüfatının inkişaf prosesindən asılı Sığorta bazarı əmtəə təsərrüfatının inkişaf prosesindən asılı 
olaraq formalaşır, onun ayrılmaz hissəsi və əsas elementi olaraq formalaşır, onun ayrılmaz hissəsi və əsas elementi 
olur. Bu və ya digər amilin yaranma şərtləri ictimai əmək olur. Bu və ya digər amilin yaranma şərtləri ictimai əmək 
bölgüsü və xüsusi əmtəə istehsalçıları olan ayrıbölgüsü və xüsusi əmtəə istehsalçıları olan ayrı--ayrı ayrı 
mülkiyyətçilərin mövcud olmasına əsaslanır. Bu şərtlərin real mülkiyyətçilərin mövcud olmasına əsaslanır. Bu şərtlərin real 
əlaqəsi bazar münasibətlərinin inkişaf səviyyəsini müəyyən əlaqəsi bazar münasibətlərinin inkişaf səviyyəsini müəyyən 
edir. edir. 

�� Sığorta bazarının strukturuSığorta bazarının strukturu təsisattəsisat (institusional)(institusional) və və ərazi ərazi 
aspektləri üzrə xarakterizə oluna bilər.aspektləri üzrə xarakterizə oluna bilər.aspektləri üzrə xarakterizə oluna bilər.aspektləri üzrə xarakterizə oluna bilər.

TəsisatTəsisat aspektində sığorta bazarının strukturu səhmdar, aspektində sığorta bazarının strukturu səhmdar, 
korporotiv, qarşılıqlı və dövlətin sığorta kompaniyaları korporotiv, qarşılıqlı və dövlətin sığorta kompaniyaları 
tərəfindən təqdim olunur. tərəfindən təqdim olunur. 
Territorial Territorial (ərazi) aspekt isə reqional, daxili (milli) və dünya (ərazi) aspekt isə reqional, daxili (milli) və dünya 
sığorta bazarına ayrılır. Bazar münasibətlərinin inkişafı etməsi sığorta bazarına ayrılır. Bazar münasibətlərinin inkişafı etməsi 
içtimaiiçtimai--iqtisadi tərəqqi yolundakı ərazi sərhədlərini aradan iqtisadi tərəqqi yolundakı ərazi sərhədlərini aradan 
qaldırır, inteqrasiya prosesini gücləndirir, milli sığorta qaldırır, inteqrasiya prosesini gücləndirir, milli sığorta 
bazarının dünya bazarına inteqrasiya olmasına şəraitbazarının dünya bazarına inteqrasiya olmasına şərait yaradır yaradır 



�� Sığorta xidmәtlәrinә tәlәbat vә tәklifin miqyasına görә isә sığorta bazarını Sığorta xidmәtlәrinә tәlәbat vә tәklifin miqyasına görә isә sığorta bazarını 
daxili, xarici vә beynәlxalq sığorta bazarına ayırmaq olar.daxili, xarici vә beynәlxalq sığorta bazarına ayırmaq olar.

Konkret sığortaçılar tәrәfindәn tәmin olunan sığorta xidmәtlәrinә Konkret sığortaçılar tәrәfindәn tәmin olunan sığorta xidmәtlәrinә 
bilavasitә tәlәbatı olan yerli bazarı bilavasitә tәlәbatı olan yerli bazarı daxili sığorta bazarıdaxili sığorta bazarı adlandırırlar.adlandırırlar.

Daxili bazarın sәrhәdlәrindәn kәnarda yerlәşәn vә reqionun sәrhәdlәri Daxili bazarın sәrhәdlәrindәn kәnarda yerlәşәn vә reqionun sәrhәdlәri 
xaricindә birxaricindә bir--bir ilә әlaqәdar olan sığorta kompaniyalarınbir ilә әlaqәdar olan sığorta kompaniyaların--dan asılı olan dan asılı olan 
bazarı bazarı xarici sığorta bazarıxarici sığorta bazarı adlandırırlar.adlandırırlar.

Dünya sığorta bazarıDünya sığorta bazarı dedikdә isә dünya tәsәrrüfatı miqyasında sığorta dedikdә isә dünya tәsәrrüfatı miqyasında sığorta 
xidmәtlәri üzrә tәkliflәr vә onlara olan tәlәbat başa düşülür.xidmәtlәri üzrә tәkliflәr vә onlara olan tәlәbat başa düşülür.xidmәtlәri üzrә tәkliflәr vә onlara olan tәlәbat başa düşülür.xidmәtlәri üzrә tәkliflәr vә onlara olan tәlәbat başa düşülür.

�� Sahә xüsusiyyәtinә görә isә bazarı Sahә xüsusiyyәtinә görә isә bazarı şәxsi sığortaşәxsi sığorta vә vә әmlak sığortasıәmlak sığortası
bazarına bölürlәr. Bu bazarlardan hәr birini isә xüsusi seqmentlәrә bazarına bölürlәr. Bu bazarlardan hәr birini isә xüsusi seqmentlәrә 
ayırmaq olarayırmaq olar

�� Sığorta bazarının iştirakçılarının tәrkibinә Sığorta bazarının iştirakçılarının tәrkibinә satıcılar, alıcılar vasitәçilәrsatıcılar, alıcılar vasitәçilәr vә vә 
elәcә dә elәcә dә onların assosiasiyalarıonların assosiasiyaları daxil olurlar. Satıcı kateqoriyası sığorta vә daxil olurlar. Satıcı kateqoriyası sığorta vә 
yenidәn sığorta ilә mәşqul olan kompaniyalardan ibarәtdir. Alıcılar isә bu yenidәn sığorta ilә mәşqul olan kompaniyalardan ibarәtdir. Alıcılar isә bu 
vә ya digәr satıcı ilә sığorta müqavilәsini bağlayan edәn fiziki vә ya vә ya digәr satıcı ilә sığorta müqavilәsini bağlayan edәn fiziki vә ya 
hüquqi şәxslәr hüquqi şәxslәr ––sığorta etdirәn şәxslәrdir..sığorta etdirәn şәxslәrdir..



�� Xarici mühitin idarәetmә tәrkibiXarici mühitin idarәetmә tәrkibi.. SSığorta kompaniyasının qismәn tәsir ığorta kompaniyasının qismәn tәsir 
göstәrdiyi xarici mühitin әsas elementlәrinә bunlar daxildir: göstәrdiyi xarici mühitin әsas elementlәrinә bunlar daxildir: 

�� bazar tәlәbatı bazar tәlәbatı 
�� rәqabәt rәqabәt 
�� sığorta xidmәtlәrinin nousığorta xidmәtlәrinin nou--xausu xausu 
�� sığortaçının infrastrukturu.sığortaçının infrastrukturu.

Potensial sığorta etdirәn şәxs tәrәfindәn qәrarların qәbul edilmәsiPotensial sığorta etdirәn şәxs tәrәfindәn qәrarların qәbul edilmәsi
aşağıdakı iqtisadi vә psixoloji şәrtlәrә әsaslanır:aşağıdakı iqtisadi vә psixoloji şәrtlәrә әsaslanır:

�� Insan hәmişә minimal maliyyә itkilәri zamanı öz sığorta Insan hәmişә minimal maliyyә itkilәri zamanı öz sığorta 
maraqlarını hәmişә maksimum tәmin etmәyә çalışır; sığorta maraqlarını hәmişә maksimum tәmin etmәyә çalışır; sığorta 
müqavilәsini imzalamaq qәrarını qәbul etmәzdәn әvvәl hәr bir müqavilәsini imzalamaq qәrarını qәbul etmәzdәn әvvәl hәr bir 
şәxs sığorta maraqlarının tәmin olunması üçün bütün alternativlәri şәxs sığorta maraqlarının tәmin olunması üçün bütün alternativlәri 
nәzәrdәn keçirir;nәzәrdәn keçirir;

�� sığorta etdirәn şәxs hәmişә mәqsәdәuyğun şәkildә fәaliyyәt sığorta etdirәn şәxs hәmişә mәqsәdәuyğun şәkildә fәaliyyәt 
göstәrir;göstәrir;

�� ideal alternativ tapmayan şәxs hәmişә öz sığorta maraqlarının ideal alternativ tapmayan şәxs hәmişә öz sığorta maraqlarının 
tәmin olunması üçün әldә etdiyi pul vәsaitlәrini nәzәrә almaqla, tәmin olunması üçün әldә etdiyi pul vәsaitlәrini nәzәrә almaqla, 
şәxsi arzu vә imkanları arasındakı optimal balansı taparaq güzәşt şәxsi arzu vә imkanları arasındakı optimal balansı taparaq güzәşt 
üsulu ilә danışıqlar aparı üsulu ilә danışıqlar aparı 



2.2. DÖVLƏT SIĞORTA NƏZARƏT2.2. DÖVLƏT SIĞORTA NƏZARƏTİİNNİİN N 
ROLU VƏ FUNKSROLU VƏ FUNKSİİYALARI.YALARI.

�� Dövlәt sığorta orqanlarının tәnzimlәyici rolu, sığorta etdirәn Dövlәt sığorta orqanlarının tәnzimlәyici rolu, sığorta etdirәn 
şәxslәrin etibarlı müdafiәsini tәmin edәn şәxslәrin etibarlı müdafiәsini tәmin edәn 3 3 әsas funksiyanın әsas funksiyanın 
yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tuturyerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur..

�� Sığorta müqavilәlәrinin bağlanması ilә әlaqәdar olan Sığorta müqavilәlәrinin bağlanması ilә әlaqәdar olan 
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә razılıq verәn qeydiyyatın fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә razılıq verәn qeydiyyatın 
aparılmasıaparılması-- Qeydiyyat sığortaçının peşәkarlıq sәviyyәsini vә Qeydiyyat sığortaçının peşәkarlıq sәviyyәsini vә aparılmasıaparılması-- Qeydiyyat sığortaçının peşәkarlıq sәviyyәsini vә Qeydiyyat sığortaçının peşәkarlıq sәviyyәsini vә 
onun maliyyә vәziyyәtini müәyyәn edir.  onun maliyyә vәziyyәtini müәyyәn edir.  

�� Aşkarlığın tәmin olunmasıAşkarlığın tәmin olunması-- sığorta fәaliyyәti ilә peşәkar sığorta fәaliyyәti ilә peşәkar 
sәviyyәdә mәşqul olan hәr bir şәxs sığortaçının maliyyә sәviyyәdә mәşqul olan hәr bir şәxs sığortaçının maliyyә 
vәziyyәti haqqında tam, doğru vә aydın informasiyadan ibarәt vәziyyәti haqqında tam, doğru vә aydın informasiyadan ibarәt 
olan prospekti nәşr etdirmәlidir olan prospekti nәşr etdirmәlidir 

�� sahәdә hüquq qaydalarına riayәt etmәksahәdә hüquq qaydalarına riayәt etmәk-- Dövlәtin sığorta Dövlәtin sığorta 
nәzarәti orqanı qanun pozuntularına görә istintaqa başlamaq, nәzarәti orqanı qanun pozuntularına görә istintaqa başlamaq, 
sığortaçıların marağına zidd fәaliyyәt ilә mәşğul olan şәxslәrә sığortaçıların marağına zidd fәaliyyәt ilә mәşğul olan şәxslәrә 
qarşı inzibati ölçülәr tәtbiq etmәk vә ya istintaq işini qarşı inzibati ölçülәr tәtbiq etmәk vә ya istintaq işini 
mәhkәmәyә tәqdim etmәk hüququna malikdir. mәhkәmәyә tәqdim etmәk hüququna malikdir. 



�� AŞ direktivlәri üzrә sığorta növlәrinin tәsnifatıAŞ direktivlәri üzrә sığorta növlәrinin tәsnifatı

AA-- Uzun müddәtli sığortaUzun müddәtli sığorta
I.I. Hәyatın vә annuitetlәrin sığortası.Hәyatın vә annuitetlәrin sığortası.
II.II. Nigahın bağlanması vә uşağın anadan Nigahın bağlanması vә uşağın anadan olmasının olmasının 

sığorta edilmәsi.sığorta edilmәsi.
III. III. Әlaqәli uzunmuddәtli sığorta.Әlaqәli uzunmuddәtli sığorta.
IV. IV. Sağlamlığın fasilәsiz şәkildә sığorta olunması.Sağlamlığın fasilәsiz şәkildә sığorta olunması.
V. V. Tontin sığortası.Tontin sığortası.V. V. Tontin sığortası.Tontin sığortası.
VI. VI. Kapitalın qaytarılmasının sığorta olunması.Kapitalın qaytarılmasının sığorta olunması.
VII.VII. Pensiya sığortası.Pensiya sığortası.

BB-- Sığortanın ümumi növlәriSığortanın ümumi növlәri
1.1. Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta.Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta.
2.2. Xәstәlik hadisәsinә görә sığorta.Xәstәlik hadisәsinә görә sığorta.
3.3. Avtomobillәrin sığorta olunması.Avtomobillәrin sığorta olunması.
4.4. Dәmiryolunun hәrәkәt sisteminin sığorta olunması.Dәmiryolunun hәrәkәt sisteminin sığorta olunması.



5.5. Tәyyarәlәrin sığorta olunması.Tәyyarәlәrin sığorta olunması.
6.6. Gәmilәrin sığorta olunması.Gәmilәrin sığorta olunması.
7.7. Yüklәrin nәqliyyat sığortası.Yüklәrin nәqliyyat sığortası.
8.8. Yanğın vә tәbii fәlakәtlәrdәn sığorta.Yanğın vә tәbii fәlakәtlәrdәn sığorta.
9.9. Әmlakın sığorta olunması.Әmlakın sığorta olunması.
10. 10. Avtonәqliyyat sürücülәrinin vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin Avtonәqliyyat sürücülәrinin vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin 

sığorta olunması. sığorta olunması. 
11.11. Aviakompaniya sahiblәrinin vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin Aviakompaniya sahiblәrinin vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin 

sığorta olunması.sığorta olunması.sığorta olunması.sığorta olunması.
12. 12. Gәmi sahiblәrinin vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin sığorta Gәmi sahiblәrinin vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin sığorta 

olunması.olunması.
13. 13. Ümumi mәsuliyyәtin sığorta olunması.Ümumi mәsuliyyәtin sığorta olunması.
14.14. Kreditlәrin sığortası.Kreditlәrin sığortası.
15. 15. Muzdla işlәyәn şәxslәrin suiMuzdla işlәyәn şәxslәrin sui--istifadәsi ilә әlaqәdar olan istifadәsi ilә әlaqәdar olan 

maliyyә itkilәrindәn sığorta.maliyyә itkilәrindәn sığorta.
16. 16. Digәr maliyyә itkilәrindәn sığorta.Digәr maliyyә itkilәrindәn sığorta.
17.    Mәhkәmә xәrclәrinin sığorta olunması 17.    Mәhkәmә xәrclәrinin sığorta olunması 



�� Sığorta fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması ona dövlәt Sığorta fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması ona dövlәt 
nәzarәtinin hәyata keçirilmәsinin respublikamızda da öz nәzarәtinin hәyata keçirilmәsinin respublikamızda da öz 
xüsusiyyәtlәri var. Bütün bunlar isә AR xüsusiyyәtlәri var. Bütün bunlar isә AR "Sığorta haqqında""Sığorta haqqında"
Qanunu ilә tәnzimlәnir. Belә ki, Sığortaçıların Azәrbaycan Qanunu ilә tәnzimlәnir. Belә ki, Sığortaçıların Azәrbaycan 
әrazisindә hәyata keçirdiklәri sığorta әmәliyyatlarının әrazisindә hәyata keçirdiklәri sığorta әmәliyyatlarının 
lisenziyalaşdırılması mәcburi xüsusiyyәtә malikdir vә bu lisenziyalaşdırılması mәcburi xüsusiyyәtә malikdir vә bu 
әmәliyyatlar әmәliyyatlar AR Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt sığorta nәzarәti AR Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt sığorta nәzarәti 
Baş IdarәsiBaş Idarәsi tәrәfindәn hәyata keçirilir. tәrәfindәn hәyata keçirilir. 

�� Fәaliyyәtdә olan qaydalara әsasәn, dövlәt qeydiyyatından Fәaliyyәtdә olan qaydalara әsasәn, dövlәt qeydiyyatından 
keçmiş sığortaçı lisenziya almaq üçün Maliyyә nazirliyinin keçmiş sığortaçı lisenziya almaq üçün Maliyyә nazirliyinin 
sığorta Idarәsinә aşağıdakı sәnәdlәri mütlәq tәqdim etmәlidir:sığorta Idarәsinә aşağıdakı sәnәdlәri mütlәq tәqdim etmәlidir:sığorta Idarәsinә aşağıdakı sәnәdlәri mütlәq tәqdim etmәlidir:sığorta Idarәsinә aşağıdakı sәnәdlәri mütlәq tәqdim etmәlidir:

 sığorta әmәliyyatlarının 3 il müddәti әrzindә inkişaf sığorta әmәliyyatlarının 3 il müddәti әrzindә inkişaf 
proqramını; proqramını; 

 yenidәnsığorta üzrә müdafiәnin tәşkil edilmәsi şәrtlәrini;yenidәnsığorta üzrә müdafiәnin tәşkil edilmәsi şәrtlәrini;
 әmәliyyatlar üzrә sığorta növlәrinin qayda vә ya әmәliyyatlar üzrә sığorta növlәrinin qayda vә ya 

şәrtlәrini; nizamnamә kapitalının, ehtiyat vә diğәr şәrtlәrini; nizamnamә kapitalının, ehtiyat vә diğәr 
fondların nәqdiliyini tәsdiq edәn bank vә ya diğәr fondların nәqdiliyini tәsdiq edәn bank vә ya diğәr 
müәssisәlәrin arayışlarını;müәssisәlәrin arayışlarını;



�� Müәyyәn olunmuş vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün nәzarәt Müәyyәn olunmuş vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün nәzarәt 
Idarәsi bu tәdbirlәrdәn istifadә etmәlidir:Idarәsi bu tәdbirlәrdәn istifadә etmәlidir:

 sığorta tәşkilatlarının sığorta haqqında qanunvericiliyә, sığorta tәşkilatlarının sığorta haqqında qanunvericiliyә, 
müәyyәn olunmuş qayda vә qeydlәrә aid olan maliyyәmüәyyәn olunmuş qayda vә qeydlәrә aid olan maliyyә--
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif istiqamәtlәrinә dair tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif istiqamәtlәrinә dair 
yoxlamaları hәyata keçirmәk;yoxlamaları hәyata keçirmәk;

 alınan mәlumatların doğruluğunu tәsdiq edәn arayış vә alınan mәlumatların doğruluğunu tәsdiq edәn arayış vә 
diğәr informasiyaların sığorta tәşkilatlarından alınması vә diğәr informasiyaların sığorta tәşkilatlarından alınması vә 
hәmçinin informasiyanın alınması mәqsәdilә bank vә diğәr hәmçinin informasiyanın alınması mәqsәdilә bank vә diğәr hәmçinin informasiyanın alınması mәqsәdilә bank vә diğәr hәmçinin informasiyanın alınması mәqsәdilә bank vә diğәr 
müәssisә vә tәşkilatlara müraciәt etmәk;müәssisә vә tәşkilatlara müraciәt etmәk;

 sığorta tәşkilatları tәrәfindәn qәbul olunan öhdәçiliklәr vә sığorta tәşkilatları tәrәfindәn qәbul olunan öhdәçiliklәr vә 
bura daxil olan vәsaitlәr arasındakı müvafiqliyin tәmin bura daxil olan vәsaitlәr arasındakı müvafiqliyin tәmin 
olunması üçün sığorta tәşkilatlarında yaradılmış zәruri olunması üçün sığorta tәşkilatlarında yaradılmış zәruri 
ehtiyatlara nәzarәt etmәk;ehtiyatlara nәzarәt etmәk;

 kapital qoyuluşlarının etibarlılıq sәviyyәsini vә bu kapital qoyuluşlarının etibarlılıq sәviyyәsini vә bu 
tәşkilatların aktivlәrinin likvidliyi sәviyyәsini tәyin etmәk tәşkilatların aktivlәrinin likvidliyi sәviyyәsini tәyin etmәk 
mәqsәdilә müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin sığorta tәşkilatları mәqsәdilә müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin sığorta tәşkilatları 
tәrәfindәn yerlәşdiriltәrәfindәn yerlәşdiril--mәsinә nәzarәt etmәk. mәsinә nәzarәt etmәk. 



2.3. Sığorta bazarının inkişaf problemləri.2.3. Sığorta bazarının inkişaf problemləri.

�� Iqtisadiyyatın bazar münasibәtlәri әsasında fәaliyyәt göstәrәn Iqtisadiyyatın bazar münasibәtlәri әsasında fәaliyyәt göstәrәn 
hәr bir sahәsi kimi sığorta biznesidә son illәr әrzindә xeyli hәr bir sahәsi kimi sığorta biznesidә son illәr әrzindә xeyli 
inkişaf etmişdir. Buna misal olaraq, onlarla sığorta inkişaf etmişdir. Buna misal olaraq, onlarla sığorta 
tәşkilatlarının, yaranmasını, sığortanın yeni növlәrinin tәtbiqini tәşkilatlarının, yaranmasını, sığortanın yeni növlәrinin tәtbiqini 
qeyd etmәk olar. Azәrbaycan, bazar iqtisadiyyatının qeyd etmәk olar. Azәrbaycan, bazar iqtisadiyyatının 
formalaşmasına yönәldilәn islahatları fәal şәkildә hәyata formalaşmasına yönәldilәn islahatları fәal şәkildә hәyata 
keçirir, sığorta isә bazar elementlәrinin әsas hissәsi vә pul keçirir, sığorta isә bazar elementlәrinin әsas hissәsi vә pul 
axınının normal dövriyyәsini tәmin edәn pulaxınının normal dövriyyәsini tәmin edәn pul--kredit kredit 
mexanizminin әn fәal ünsürlәrindәn biri olduğu üçün, bu mexanizminin әn fәal ünsürlәrindәn biri olduğu üçün, bu mexanizminin әn fәal ünsürlәrindәn biri olduğu üçün, bu mexanizminin әn fәal ünsürlәrindәn biri olduğu üçün, bu 
prosesi daha da sürәtlәndirir.prosesi daha da sürәtlәndirir.

�� Mühüm problemlәrdәn biri dә beynәlxalq sığorta bazarına Mühüm problemlәrdәn biri dә beynәlxalq sığorta bazarına 
çıxışdır. Milli sığorta bazarı tәkmillәşdikcә, beynәlxalq sığorta çıxışdır. Milli sığorta bazarı tәkmillәşdikcә, beynәlxalq sığorta 
qurumları ilә әlaqәlәr güclәnir. Bu baxımdan qurumları ilә әlaqәlәr güclәnir. Bu baxımdan BMT Avropa BMT Avropa 
Iqtisadi Komissiyası yanındaIqtisadi Komissiyası yanında nәqliyyat vasitәsi sahiblәrinin nәqliyyat vasitәsi sahiblәrinin 
mülki mәsuliyyәtinin Beynәlxalq, mülki mәsuliyyәtinin Beynәlxalq, "Yaşıl Kart""Yaşıl Kart" sığorta sığorta 
sisteminin Büro Şurasının 3sisteminin Büro Şurasının 3--4 iyun 19994 iyun 1999--cu il tarixdә cu il tarixdә 
Ingiltәrәnin Oksford şәhәrindә keçirilmiş Baş Assambleyasında Ingiltәrәnin Oksford şәhәrindә keçirilmiş Baş Assambleyasında 
ölkәmiz ölkәmiz "Yaşıl Kart""Yaşıl Kart" Sığorta bürosuna keçid üzv kimi qәbul Sığorta bürosuna keçid üzv kimi qәbul 
edilmişdir. edilmişdir. 



III FəsilIII Fəsil-- Şəxsi sığortaŞəxsi sığorta

�� 3.1. 3.1. Hәyat sığortası vә onun әsas Hәyat sığortası vә onun әsas 
növlәrinövlәri

�� 3.2. 3.2. Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortaBәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta�� 3.2. 3.2. Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortaBәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta

�� 3.3. 3.3. IIcbari vә könüllü tibbi sığortacbari vә könüllü tibbi sığorta

�� 3.4.  Pensiya sığortası vә qeyri3.4.  Pensiya sığortası vә qeyri--dövlәt dövlәt 
pensiya fondlarıpensiya fondları



3.1. Həyat sığortası və onun əsas növləri3.1. Həyat sığortası və onun əsas növləri

�� Hәyatın sığorta olunmasıHәyatın sığorta olunması dedikdә, sığorta etdirәn şәxsin dedikdә, sığorta etdirәn şәxsin 
ölmәsi vә ya müәyyәn müddәtә qәdәr yaşaması zamanı ölmәsi vә ya müәyyәn müddәtә qәdәr yaşaması zamanı 
sığortaçı tәrәfindәn üçüncü şәxsә vә ya sığorta etdirәn şәxsә sığortaçı tәrәfindәn üçüncü şәxsә vә ya sığorta etdirәn şәxsә 
sığorta mükafatının әvәzinә müәyyәn edilmiş mәblәğin sığorta mükafatının әvәzinә müәyyәn edilmiş mәblәğin 
ödәnilmәsi üzrә zәmanәtin verilmәsi, başa düşülür. ödәnilmәsi üzrә zәmanәtin verilmәsi, başa düşülür. 

�� sığorta olunmuş risk sığorta olunmuş risk 33 meyardan tәşkil olunur;meyardan tәşkil olunur;�� sığorta olunmuş risk sığorta olunmuş risk 33 meyardan tәşkil olunur;meyardan tәşkil olunur;

-- gәnc yaşlarında vә ya hәyatın orta davamiyyәtinin erkәn gәnc yaşlarında vә ya hәyatın orta davamiyyәtinin erkәn 
mәrhәlәsindә ölmәk;mәrhәlәsindә ölmәk;

-- ölmәk vә ya zamanın müәyyәn dövrü әrzindә yaşamaq;ölmәk vә ya zamanın müәyyәn dövrü әrzindә yaşamaq;
-- davamlı hәyata malik olmaqla, qocalıq dövrünü müәyyәn davamlı hәyata malik olmaqla, qocalıq dövrünü müәyyәn 

qәdәr yaşamaqqәdәr yaşamaq-- belә hallarda bu şәxs davamlı әmәk belә hallarda bu şәxs davamlı әmәk 
fәaliyyәti olmadan müntәzәm şәkildә gәlir ilә tәmin fәaliyyәti olmadan müntәzәm şәkildә gәlir ilә tәmin 
olunur.olunur.



Sosial xarakterli qrupun vәzifәlәrinә aşağıdakılar aid Sosial xarakterli qrupun vәzifәlәrinә aşağıdakılar aid 
edilir:edilir:
1)   1)   ailә başçısının itirilmәsi vә ya ailә üzvlәrinin birinin ölmәsi ailә başçısının itirilmәsi vә ya ailә üzvlәrinin birinin ölmәsi 

zamanı ailәnin gәlirlәrinin müdafiәsi;zamanı ailәnin gәlirlәrinin müdafiәsi;
2)   әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti vә ya hәmişәlik itirilmәsi 2)   әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti vә ya hәmişәlik itirilmәsi 

zamanı şәxsin gәlir ilә tәmin olunması;zamanı şәxsin gәlir ilә tәmin olunması;
3)   qoca yaş dövründә pensiya ilә tәmin olunma;3)   qoca yaş dövründә pensiya ilә tәmin olunma;
4)   yeniyetmәlik dövrünә çatan uşaqlara maliyyә yardımının 4)   yeniyetmәlik dövrünә çatan uşaqlara maliyyә yardımının 

tәqdim olunması (mәsәlәn, onların tәhsil haqqlarının tәqdim olunması (mәsәlәn, onların tәhsil haqqlarının 
ödәnilmәsi üçün) mәqsәdilә pul vәsaitlәrinin ödәnilmәsi üçün) mәqsәdilә pul vәsaitlәrinin 
toplanılması;toplanılması;toplanılması;toplanılması;

5)5) mәrasim xidmәtlәrinin ödәnilmәsi;mәrasim xidmәtlәrinin ödәnilmәsi;

Maliyyә xarakterli qrupun vәzifәlәrinә isә aiddir:Maliyyә xarakterli qrupun vәzifәlәrinә isә aiddir:

1)    1)    investisiya gәliri vә ya kapital qoyuluşlarının әldә investisiya gәliri vә ya kapital qoyuluşlarının әldә 
olunması ilә әlaqәdar olaraq toplanan vәsaitlәrolunması ilә әlaqәdar olaraq toplanan vәsaitlәr

2)    fәrdi biznesin müdafiәsi, biznes üzrә portnyorun, 2)    fәrdi biznesin müdafiәsi, biznes üzrә portnyorun, 
müәssisәnin qorunub saxlanılmasının tәmin olunması;müәssisәnin qorunub saxlanılmasının tәmin olunması;

3)    mirasın müxtәlif üsullar vasitәsilә müdafiә olunması.3)    mirasın müxtәlif üsullar vasitәsilә müdafiә olunması.



�� Hәyatın sığorta olunmasının әsas prinsiplәriHәyatın sığorta olunmasının әsas prinsiplәri..

11.. Sığorta marağıSığorta marağı
-- Sığorta marağına aşağıdakı şәxslәr malik olur;Sığorta marağına aşağıdakı şәxslәr malik olur;
-- Sığorta etdirәn şәxs öz hәyatında;Sığorta etdirәn şәxs öz hәyatında;
-- Iş verәn şәxs öz işçilәrinin hәyatında;Iş verәn şәxs öz işçilәrinin hәyatında;
-- Valideynlәr övladlarının hәyatında;Valideynlәr övladlarının hәyatında;
-- Biznes üzrә portnyorlar şәxsi hәyatlarında;Biznes üzrә portnyorlar şәxsi hәyatlarında;
-- Kredit verәn şәxs borclu olan şәxsin hәyatında.Kredit verәn şәxs borclu olan şәxsin hәyatında.

2.2. Sığorta kompaniyasının mәdaxilindә yaxından Sığorta kompaniyasının mәdaxilindә yaxından 
iştirak  etmәk.iştirak  etmәk.

•• sığorta mәblәğindәn elan olunmuş faiz şәklindә sığorta mәblәğindәn elan olunmuş faiz şәklindә 
hesablanan illik bonuslar hesablanan illik bonuslar 

•• müqavilәnin tәsirinin bütün müddәt әrzindә müqavilәnin tәsirinin bütün müddәt әrzindә 
saxlanılmasına olan marağın artırılması mәqsәdilә sığorta saxlanılmasına olan marağın artırılması mәqsәdilә sığorta 
kompaniyası tәrәfindәn hesaba köçürülәn sonuncu kompaniyası tәrәfindәn hesaba köçürülәn sonuncu 
bonus.bonus.



3.    3.    Sığorta müqavilәsinin dayandırılmasıSığorta müqavilәsinin dayandırılması

4.    4.    Hәyatın sığorta olunmasının “şәffaf” olmasıHәyatın sığorta olunmasının “şәffaf” olması

�� Hәyatın sığorta olunması müqavilәlәrini bir Hәyatın sığorta olunması müqavilәlәrini bir –– birindәn birindәn 
fәrqlәndirәn әsas meyarlar bunlardır:fәrqlәndirәn әsas meyarlar bunlardır:

-- sığorta obyekti;sığorta obyekti;

-- sığorta predmeti;sığorta predmeti;

-- sığorta mükafatlarının ödәniş qaydası;sığorta mükafatlarının ödәniş qaydası;

-- sığorta tәminat forması;sığorta tәminat forması;

-- sığorta ödәnişlәrin növlәri;sığorta ödәnişlәrin növlәri;

-- imzalanan müqavilәnin forması.imzalanan müqavilәnin forması.



Sığorta tәminatını Sığorta tәminatını formasınaformasına görә aşağıdakılara bölürlәr:görә aşağıdakılara bölürlәr:

-- ciddi şәkildә müәyyәn olunmuş sığorta mәblәğinin sığorta ciddi şәkildә müәyyәn olunmuş sığorta mәblәğinin sığorta 
olunması;olunması;

-- cüzi şәkildә olan sığorta mәblәği vasitәsilә sığorta olunma;cüzi şәkildә olan sığorta mәblәği vasitәsilә sığorta olunma;
-- artmaqda olan sığorta mәblәği vasitәsilә sığorta olunma;artmaqda olan sığorta mәblәği vasitәsilә sığorta olunma;
-- pәrakәndә qiymәt indekslәrinin artmasına uyğun olan sığorta pәrakәndә qiymәt indekslәrinin artmasına uyğun olan sığorta 

mәblәğinin artması;mәblәğinin artması;
-- sığortaçının gәlirindә iştirak edәn sığorta mәblәğinin artırılması;sığortaçının gәlirindә iştirak edәn sığorta mәblәğinin artırılması;
-- sığorta mükafatlarının xüsusilәşmiş investisiya fondlarına cәlb sığorta mükafatlarının xüsusilәşmiş investisiya fondlarına cәlb 

olunması vasitәsilә sığorta mәblәğinin artırılması. olunması vasitәsilә sığorta mәblәğinin artırılması. olunması vasitәsilә sığorta mәblәğinin artırılması. olunması vasitәsilә sığorta mәblәğinin artırılması. 

Sığorta ödәnişlәrini Sığorta ödәnişlәrini növlәrinәnövlәrinә görә bu cür ayrırlar:görә bu cür ayrırlar:

-- sığorta mәblәğinin eyni zaman әrzindә ödәnilmәsi sığorta mәblәğinin eyni zaman әrzindә ödәnilmәsi 
vasitәsilә hәyatın sığorta olunması;vasitәsilә hәyatın sığorta olunması;

-- rentanın ödәnilmәsi vasitәsilә hәyatın sığorta olunması;rentanın ödәnilmәsi vasitәsilә hәyatın sığorta olunması;
-- pensiyanın ödәnilmәsi vasitәsilә hәyatın sığorta olunması. pensiyanın ödәnilmәsi vasitәsilә hәyatın sığorta olunması. 



�� Sığorta kompaniyaları, sığorta etdirәn şәxsin öz maliyyәsini Sığorta kompaniyaları, sığorta etdirәn şәxsin öz maliyyәsini 
yerlәşdirmәsi mümkün olan müxtәlif yerlәşdirmәsi mümkün olan müxtәlif fondlarıfondları şәxslәrә şәxslәrә 
tәklif edirlәr. tәklif edirlәr. Daha geniş şәkildә inkişaf etmiş fondlar Daha geniş şәkildә inkişaf etmiş fondlar 
bunlardır;bunlardır;

1)1) birjada qiymәti tәyin edilmiş adi sәhmlәr fondu;birjada qiymәti tәyin edilmiş adi sәhmlәr fondu;
2)2) tәsbit olunmuş gәlir normalı fondlar (investlәşdirilmә, tәsbit olunmuş gәlir normalı fondlar (investlәşdirilmә, 

dövlәt vә ya yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn dövlәt vә ya yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn 
buraxılan istiqrazlar üzrә hәyata keçirilir);buraxılan istiqrazlar üzrә hәyata keçirilir);

3)3) daşınmaz әmlak fondu (binalara, torpaq sahәlәrinә vә daşınmaz әmlak fondu (binalara, torpaq sahәlәrinә vә 
tikililәrә investlәşdirilmә);tikililәrә investlәşdirilmә);tikililәrә investlәşdirilmә);tikililәrә investlәşdirilmә);

4)4) beynәlxalq fond (xarici fond bazarlarında tәyin olunmuş beynәlxalq fond (xarici fond bazarlarında tәyin olunmuş 
qiymәtli kağızlara vә xarici aktivlәrә investlәşdirilmә);qiymәtli kağızlara vә xarici aktivlәrә investlәşdirilmә);

5)5) nәqd maliyyә fondu (bazarda qısa müddәtli vәsaitlәrә nәqd maliyyә fondu (bazarda qısa müddәtli vәsaitlәrә 
(bank depozitlәri, xәzinә veksellәri) investlәşdirilmәsi);(bank depozitlәri, xәzinә veksellәri) investlәşdirilmәsi);

6)6) parәkәndә qiymәtlәrin artım indeksi ilә әlaqәdar olan parәkәndә qiymәtlәrin artım indeksi ilә әlaqәdar olan 
qiymәtli kağızlara investlәşdirilәn fond (әsasәn dövlәt qiymәtli kağızlara investlәşdirilәn fond (әsasәn dövlәt 
fondları);fondları);

7)7) tikinti cәmiyyәtlәrinin depozitlәrinә investlәşdirilәn fond; tikinti cәmiyyәtlәrinin depozitlәrinә investlәşdirilәn fond; 



3.2 Bədbəxt hadisələrdən sığorta3.2 Bədbəxt hadisələrdən sığorta

�� XIXXIX--cü әsrdә sığortanın bu növü Ingiltәrәdә geniş şәkildә cü әsrdә sığortanın bu növü Ingiltәrәdә geniş şәkildә 
inkişaf etmәyә başladı. 1849inkişaf etmәyә başladı. 1849--cu ildә Ingiltәrәdә dәmiryolunda cu ildә Ingiltәrәdә dәmiryolunda 
baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin sığorta olunması ilә mәşqul baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin sığorta olunması ilә mәşqul 
olan ilk kompaniya (Roilway Death Passengers Company) olan ilk kompaniya (Roilway Death Passengers Company) 
tәsis edildi. 1850tәsis edildi. 1850--ci ildә isә Accidental Death Insurance ci ildә isә Accidental Death Insurance 
Company adlı sığorta cәmiyyәti yarandı. Bu cәmiyyәt hәr Company adlı sığorta cәmiyyәti yarandı. Bu cәmiyyәt hәr 
hansı bir sәbәb nәticәsindә yaranan bәdәn xәsarәtlәrinin hansı bir sәbәb nәticәsindә yaranan bәdәn xәsarәtlәrinin 
sığorta edilmәsi ilә mәşqul olurdusığorta edilmәsi ilә mәşqul olurdu
hansı bir sәbәb nәticәsindә yaranan bәdәn xәsarәtlәrinin hansı bir sәbәb nәticәsindә yaranan bәdәn xәsarәtlәrinin 
sığorta edilmәsi ilә mәşqul olurdusığorta edilmәsi ilә mәşqul olurdu

�� HalHal--hazırda bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta, sığorta olunmuş hazırda bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta, sığorta olunmuş 
şәxslәrin, onların ailә üzvlәrinin iqtisadi risklәrdәn kompleks şәxslәrin, onların ailә üzvlәrinin iqtisadi risklәrdәn kompleks 
müdafiәsini tәmin edir.müdafiәsini tәmin edir.

�� Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortanın tәcrübәsindәn göründüyü Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortanın tәcrübәsindәn göründüyü 
kimi, bu sığorta növü vahid sosialkimi, bu sığorta növü vahid sosial--iqtisadi mәzmununu iqtisadi mәzmununu 
saxlamaqla, müxtәlif formalar üzrә hәyata keçirilә bilәr.saxlamaqla, müxtәlif formalar üzrә hәyata keçirilә bilәr.



�� Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta qanunla hәyata keçirilәn Bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta qanunla hәyata keçirilәn 
icbari sığortayaicbari sığortaya vә ya kommersiyaya әsaslanan vә ya kommersiyaya әsaslanan könüllü könüllü 
sığortayasığortaya ayrılır.ayrılır.

a) a) Bәdbәxt hadisәlәrdәn icbari sığorta.Bәdbәxt hadisәlәrdәn icbari sığorta.

Sığorta hadisәsinin baş vermәsi zamanı sığorta tәminatı Sığorta hadisәsinin baş vermәsi zamanı sığorta tәminatı 
aşağıdakı zәmanәtlәri tәqdim edir;aşağıdakı zәmanәtlәri tәqdim edir;

-- iş qabiliyyәtininin müvәqqәti itirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq, iş qabiliyyәtininin müvәqqәti itirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq, 
әmәk haqqının 100% mәblәğinә uyğun olaraq ödәnilәn maddi әmәk haqqının 100% mәblәğinә uyğun olaraq ödәnilәn maddi 
yardım (müavinәt);yardım (müavinәt);

-- birdәfәlik sığortanın ödәnilmәsi (işçinin vәfat etmәsi ilә birdәfәlik sığortanın ödәnilmәsi (işçinin vәfat etmәsi ilә 
әlaqәdar olaraq, onun әmәk haqqının müәyyәn nisbәtindә);әlaqәdar olaraq, onun әmәk haqqının müәyyәn nisbәtindә);

-- әlillik zamanı sığorta olunmuş şәxsә vә ailә başçısının vәfatı әlillik zamanı sığorta olunmuş şәxsә vә ailә başçısının vәfatı 
ilә әlaqәdar olaraq onun ailә üzvlәrinә ödәnilәn aylıq sığorta;ilә әlaqәdar olaraq onun ailә üzvlәrinә ödәnilәn aylıq sığorta;

-- tibbi yardım, dәrman preparatları, xüsusi qulluq, protezlәmә tibbi yardım, dәrman preparatları, xüsusi qulluq, protezlәmә 
vә s. ilә әlaqәdar olan әlavә xәrclәrin ödәnilmәsi;vә s. ilә әlaqәdar olan әlavә xәrclәrin ödәnilmәsi;



b) Bәdbәxt hadisәlәrdәn könüllü sığorta. b) Bәdbәxt hadisәlәrdәn könüllü sığorta. 

Bәdbәxt hadisәlәrdәn fәrdi könüllü sığortanı aşağıdakılara Bәdbәxt hadisәlәrdәn fәrdi könüllü sığortanı aşağıdakılara 
bölürlәr;bölürlәr;

-- müqavilәnin fәaliyyәt göstәrdiyi müddәt әrzindә insanın fәrdi müqavilәnin fәaliyyәt göstәrdiyi müddәt әrzindә insanın fәrdi 
vә peşәkar hәyatının müxtәlif dövrünü sığorta zәmanәti ilә vә peşәkar hәyatının müxtәlif dövrünü sığorta zәmanәti ilә 
tәmin edәn bәdbәxt hadisәlәrdәn tam sığorta;tәmin edәn bәdbәxt hadisәlәrdәn tam sığorta;

-- insanın hәyat fәaliyyәtinin müәyyәn dövrünü zәmanәt ilә tәmin insanın hәyat fәaliyyәtinin müәyyәn dövrünü zәmanәt ilә tәmin -- insanın hәyat fәaliyyәtinin müәyyәn dövrünü zәmanәt ilә tәmin insanın hәyat fәaliyyәtinin müәyyәn dövrünü zәmanәt ilә tәmin 
edәn qismәn sığorta edәn qismәn sığorta --sәfәr, sәyahәt, o cümlәdәn xarici ölkәlәrә sәfәr, sәyahәt, o cümlәdәn xarici ölkәlәrә 
sәfәr zamanı tәtbiq edilәn bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta, daha sәfәr zamanı tәtbiq edilәn bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta, daha 
geniş yayılmış sığorta növüdür;geniş yayılmış sığorta növüdür;

-- әldә sığorta, yәni, bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortanın müxtәlif әldә sığorta, yәni, bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortanın müxtәlif 
şәklindә kombinә edilmiş vә ya paket polislәrinin tәrkib hissәsi şәklindә kombinә edilmiş vә ya paket polislәrinin tәrkib hissәsi 
kimi istifadә etmәk (mәsәlәn, bәdbәxt hadisәlәrdәn avtomobil kimi istifadә etmәk (mәsәlәn, bәdbәxt hadisәlәrdәn avtomobil 
sığortasını avtomobil sığortasının polisi çәrçivәsindә, bәdbәxt sığortasını avtomobil sığortasının polisi çәrçivәsindә, bәdbәxt 
hadisә nәticәsindә baş verәn ölüm hadisәsi zamanı ikiqat hadisә nәticәsindә baş verәn ölüm hadisәsi zamanı ikiqat 
sığorta mәblәğinin ödәnilmә zәmanәtini hәyatın sığorta olunma sığorta mәblәğinin ödәnilmә zәmanәtini hәyatın sığorta olunma 
növü üzrә hәyata keçirmәk). növü üzrә hәyata keçirmәk). 



�� Sığorta tәminatından kәnar edilmiş istisnalara aşağıdakıları Sığorta tәminatından kәnar edilmiş istisnalara aşağıdakıları 
aid etmәk olar:aid etmәk olar:

-- suisui--qәsd vә ya qәsdә cәhd göstәrmәk;qәsd vә ya qәsdә cәhd göstәrmәk;
-- sığorta olunmuş şәxsin qәsdәn özünә bәdәn xәsarәti sığorta olunmuş şәxsin qәsdәn özünә bәdәn xәsarәti 
yetirmәsi;yetirmәsi;

-- sığorta olunmuş şәxsin özü vә ya bu şәxsin zәdә sığorta olunmuş şәxsin özü vә ya bu şәxsin zәdә 
almasından faydalanan şәxs tәrәfindәn sığorta olunmuş almasından faydalanan şәxs tәrәfindәn sığorta olunmuş 
şәxsә bәdәn xәsarәtlәrinin yetirilmәsi;şәxsә bәdәn xәsarәtlәrinin yetirilmәsi;
almasından faydalanan şәxs tәrәfindәn sığorta olunmuş almasından faydalanan şәxs tәrәfindәn sığorta olunmuş 
şәxsә bәdәn xәsarәtlәrinin yetirilmәsi;şәxsә bәdәn xәsarәtlәrinin yetirilmәsi;

-- sığorta olunmuş şәxsin spirtli içki vә ya narkotik maddәlәri sığorta olunmuş şәxsin spirtli içki vә ya narkotik maddәlәri 
qәbul etmәsi nәticәsindә baş verәn bәdbәxt hadisәlәr;qәbul etmәsi nәticәsindә baş verәn bәdbәxt hadisәlәr;

-- hәrbi fәaliyyәt;hәrbi fәaliyyәt;
-- peşәkar idman vә idmanın tәhlükәli növlәri (sığortanın peşәkar idman vә idmanın tәhlükәli növlәri (sığortanın 
xüsusi şәrtlәrinә uyğun olaraq imzalanan müqavilәlәr);xüsusi şәrtlәrinә uyğun olaraq imzalanan müqavilәlәr);

-- xәstәliklәrin, o cümlәdәn xroniki xәstәliklәrin ağırlaşması.xәstәliklәrin, o cümlәdәn xroniki xәstәliklәrin ağırlaşması.



3.3 Icbari və könüllü tibbi sığorta3.3 Icbari və könüllü tibbi sığorta

�� Icbari tibbi sığorta (ITS)Icbari tibbi sığorta (ITS)--әhalinin sosial müdafiәsi sisteminin, әhalinin sosial müdafiәsi sisteminin, 
sağlamlığın mühafizәsi vә xәstәliklәr zamanı zәruri tibbi yardımın sağlamlığın mühafizәsi vә xәstәliklәr zamanı zәruri tibbi yardımın 
alınmasının әsas elementlәrindәn biridir. ITS dövlәt tәrәfindәn alınmasının әsas elementlәrindәn biridir. ITS dövlәt tәrәfindәn 
yaradılmış vә ümumi şәkildә әhali üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu yaradılmış vә ümumi şәkildә әhali üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu 
o demәkdir ki, dövlәt özünün qanunvericilik vә icra orqanlarının o demәkdir ki, dövlәt özünün qanunvericilik vә icra orqanlarının 
simasında ITSsimasında ITS--nın tәşkilinin әsas prinsiplәrini, ödәnişlәrin nın tәşkilinin әsas prinsiplәrini, ödәnişlәrin 
tariflәrini, sığorta etdirәn şәxslәrin әhatә dairәsini müәyyәn edir tariflәrini, sığorta etdirәn şәxslәrin әhatә dairәsini müәyyәn edir 
vә ödәniş haqqının icbari tibbi sığortaya akkumulyasiya olunması vә ödәniş haqqının icbari tibbi sığortaya akkumulyasiya olunması 
üçün nәzәrdә tutulan dövlәt fondlarını yaradır. ITS üçün nәzәrdә tutulan dövlәt fondlarını yaradır. ITS --nın nın 
ümumiliyi, bütün vәtәndaşların tibbi, dәrman vә profilaktik ümumiliyi, bütün vәtәndaşların tibbi, dәrman vә profilaktik 
üçün nәzәrdә tutulan dövlәt fondlarını yaradır. ITS üçün nәzәrdә tutulan dövlәt fondlarını yaradır. ITS --nın nın 
ümumiliyi, bütün vәtәndaşların tibbi, dәrman vә profilaktik ümumiliyi, bütün vәtәndaşların tibbi, dәrman vә profilaktik 
yardım alması üçün yeni zәmanәtli imkanlarla tәmin edilmәsi ilә yardım alması üçün yeni zәmanәtli imkanlarla tәmin edilmәsi ilә 
әlaqәdardır.әlaqәdardır.

�� ITSITS--nın әsas nın әsas mәqsәdimәqsәdi, sığorta haqqlarının yığılması, , sığorta haqqlarının yığılması, 
kapitallaşdırılması vә toplanmış vәsaiti bütün tәbәqәlәrdәn olan kapitallaşdırılması vә toplanmış vәsaiti bütün tәbәqәlәrdәn olan 
vәtәndaşlara qanunvericilik ilә müәyyәn olunmuş qaydada vә vәtәndaşlara qanunvericilik ilә müәyyәn olunmuş qaydada vә 
zәmanәtli ölçülәrә uyğun olaraq, tibbi yardımın göstәrilmәsindәn zәmanәtli ölçülәrә uyğun olaraq, tibbi yardımın göstәrilmәsindәn 
ibarәtdir.ibarәtdir.

�� ITS dövlәt sisteminin maliyyә vәsaitlәri, sığorta etdirәn şәxslәrin ITS dövlәt sisteminin maliyyә vәsaitlәri, sığorta etdirәn şәxslәrin 
müxtәlif tәbәqәlәrindәn alınan mәqsәdli icbari ödәnişin hesabına müxtәlif tәbәqәlәrindәn alınan mәqsәdli icbari ödәnişin hesabına 
formalaşır.formalaşır.



�� Sığorta etdirәn şәxslәr, sığorta mәblәğinin düzgün şәkildә vә Sığorta etdirәn şәxslәr, sığorta mәblәğinin düzgün şәkildә vә 
vaxtlıvaxtlı--vaxtında ödәnilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyırlar. vaxtında ödәnilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyırlar. 
Mәsәlәn, MDB ölkәlәrindә sığorta haqqlarının ödәnilmәsi üzrә Mәsәlәn, MDB ölkәlәrindә sığorta haqqlarının ödәnilmәsi üzrә 
qaydaların pozulmasına görә, bu haqqlara müxtәlif maliyyә qaydaların pozulmasına görә, bu haqqlara müxtәlif maliyyә 
sanksiyaları tәtbiq edilir:sanksiyaları tәtbiq edilir:

11) qeydiyyatdan keçmәdiyinә görә sığorta etdirәn şәxsdәn, ) qeydiyyatdan keçmәdiyinә görә sığorta etdirәn şәxsdәn, 
sığorta haqqlarına әlavә edilәn mәblәğin 10%sığorta haqqlarına әlavә edilәn mәblәğin 10%--nin cәrimә nin cәrimә 
şәklindә çıxılması;şәklindә çıxılması;

2) sığorta haqqları üzrә hesabat cәdvәlinin tәyin edilmiş 2) sığorta haqqları üzrә hesabat cәdvәlinin tәyin edilmiş 
müddәt әrzindә tәqdim olunmamasına görә müddәt әrzindә tәqdim olunmamasına görә --rüb әrzindә rüb әrzindә 
köçürülmüş sığorta mәblәğinin 10% köçürülmüş sığorta mәblәğinin 10% --nin cәrimә olunması;nin cәrimә olunması;

3) sığorta haqqlarına hesablanan mәblәğin gizlin saxlanılması 3) sığorta haqqlarına hesablanan mәblәğin gizlin saxlanılması 
vә ya aşağı salınmasıvә ya aşağı salınması--gizlin saxlanılmış vә ya aşağı salınmış gizlin saxlanılmış vә ya aşağı salınmış 
mәblәğ hәcmindә sığorta haqqlarından çәrimәnin çıxılması;mәblәğ hәcmindә sığorta haqqlarından çәrimәnin çıxılması;

4) sığorta haqqlarının ödәnişinin keçikdirilmәsinә görә 4) sığorta haqqlarının ödәnişinin keçikdirilmәsinә görә --hәr hәr 
gecikdirilәn günә görә 1 punkt.gecikdirilәn günә görә 1 punkt.



�� ITS maliyyә vәsaitlәri dövlәtin mülkiyyәtini tәşkil edir, büdcә vә ITS maliyyә vәsaitlәri dövlәtin mülkiyyәtini tәşkil edir, büdcә vә 
didiggәr fondların tәrkibinә daxil olmur vә aşağıdakıların hesabına әr fondların tәrkibinә daxil olmur vә aşağıdakıların hesabına 
yaradılır;yaradılır;

-- müәssisә, tәşkilat vә diğәr tәsәrrüfat tәşkilatları tәrәfindәn müәssisә, tәşkilat vә diğәr tәsәrrüfat tәşkilatları tәrәfindәn 
ödәnilәn sığorta haqqları;ödәnilәn sığorta haqqları;

-- Dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulan vәsaitlәr, işlәmәyәn Dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulan vәsaitlәr, işlәmәyәn 
әhalinin ITSәhalinin ITS--na;na;

-- müvәqqәti şәkildә sәrbәst olan vәsaitlәrdәn alınan gәlirin, müvәqqәti şәkildә sәrbәst olan vәsaitlәrdәn alınan gәlirin, 
bank depozitlәri vә dövlәtin qiymәtli kağızlarına bank depozitlәri vә dövlәtin qiymәtli kağızlarına bank depozitlәri vә dövlәtin qiymәtli kağızlarına bank depozitlәri vә dövlәtin qiymәtli kağızlarına 
investlәşdirilmәsi;investlәşdirilmәsi;

-- sığorta etdirәn şәxslәrin reqres tәlәblәrinin nәticәsindә sığorta etdirәn şәxslәrin reqres tәlәblәrinin nәticәsindә 
onlardan alınan vәsaitlәrin, tibbi müәssisә vә diğәr onlardan alınan vәsaitlәrin, tibbi müәssisә vә diğәr 
subyektlәrә istiqamәtlәndirilmәsi;subyektlәrә istiqamәtlәndirilmәsi;

-- sığorta etdirәn şәxslәrә tәtbiq edilәn maliyyә sanksiyalarının sığorta etdirәn şәxslәrә tәtbiq edilәn maliyyә sanksiyalarının 
istifadәsindәn әldә olunan vәsaitlәr. (bu sanksiyalar sığorta istifadәsindәn әldә olunan vәsaitlәr. (bu sanksiyalar sığorta 
etdirәn şәxslәrә, sığorta haqqlarının ödәnişetdirәn şәxslәrә, sığorta haqqlarının ödәniş qaydasını qaydasını 
pozduqlarına görә tәtbiq olunur).pozduqlarına görә tәtbiq olunur).



�� ITS tәşkili üzrә aşağıdakı ITS tәşkili üzrә aşağıdakı funksiyalarıfunksiyaları yerinә yetirir: yerinә yetirir: 

-- ITS üzrә sığorta haqqları toplayır;ITS üzrә sığorta haqqları toplayır;
-- ITSITS--nın әrazi proqramlarını maliyyәlәşdirir;nın әrazi proqramlarını maliyyәlәşdirir;
-- ITS tәrәfindәn hәyata keçirilәn proqramların maliyyәlәşdirilITS tәrәfindәn hәyata keçirilәn proqramların maliyyәlәşdiril--
mәsi üçün tibbi sığorta tәşkilatları ilә müqavilә imzalayır;mәsi üçün tibbi sığorta tәşkilatları ilә müqavilә imzalayır;

-- investisiya vә diğәr maliyyәinvestisiya vә diğәr maliyyә--kredit fәaliyyәtini hәyata keçirir, o kredit fәaliyyәtini hәyata keçirir, o 
cümlәdәn maliyyә çatışmamazlığı zamanı, tibbi sığorta cümlәdәn maliyyә çatışmamazlığı zamanı, tibbi sığorta 
tәşkilatlarına kredit tәqdim edir;tәşkilatlarına kredit tәqdim edir;

-- ITSITS--nın fәaliyyәtinin sabitliyinin tәmin olunması üçün maliyyә nın fәaliyyәtinin sabitliyinin tәmin olunması üçün maliyyә 
ehtiyatlarını, o cümlәdәn әrazi proqramlarının iki aylıq hәcm ehtiyatlarını, o cümlәdәn әrazi proqramlarının iki aylıq hәcm 

-- ITSITS--nın fәaliyyәtinin sabitliyinin tәmin olunması üçün maliyyә nın fәaliyyәtinin sabitliyinin tәmin olunması üçün maliyyә 
ehtiyatlarını, o cümlәdәn әrazi proqramlarının iki aylıq hәcm ehtiyatlarını, o cümlәdәn әrazi proqramlarının iki aylıq hәcm 
ölçüsündә maliyyәlәşdirilmәsini sığorta ehtiyatı ilә tәmin ölçüsündә maliyyәlәşdirilmәsini sığorta ehtiyatı ilә tәmin 
olunmasını formalaşdırır.olunmasını formalaşdırır.

-- şәhәrin әrazi vә rayonları üzrә fәaliyyәt göstәrәn ITSşәhәrin әrazi vә rayonları üzrә fәaliyyәt göstәrәn ITS--nın nın 
maliyyәlәşdirilmәsi şәrtlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsini hәyata maliyyәlәşdirilmәsi şәrtlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsini hәyata 
keçirir;keçirir;

-- sığorta etdirәn şәxslәrin bütün mәlumatları üzrә bank yaradır sığorta etdirәn şәxslәrin bütün mәlumatları üzrә bank yaradır 
vә sığorta haqqlarının ödәnilmәsi vә köçürülmәsi qaydası üzrә vә sığorta haqqlarının ödәnilmәsi vә köçürülmәsi qaydası üzrә 
nәzarәti hәyata keçirirlәr;nәzarәti hәyata keçirirlәr;

-- tibbi xidmәtlәrin ödәniş tarifinin işlәnib hazırdanmasında iştirak tibbi xidmәtlәrin ödәniş tarifinin işlәnib hazırdanmasında iştirak 
edirlәr;edirlәr;



�� Tibbi sığorta tәşkilatlarına aylıq tәqdim edilәn vәsaitlәrin hәcmi, Tibbi sığorta tәşkilatlarına aylıq tәqdim edilәn vәsaitlәrin hәcmi, 
sığorta olunmuş tәşkilatların sayı Sәhiyyә vә Maliyyә Nazirliyi ilә sığorta olunmuş tәşkilatların sayı Sәhiyyә vә Maliyyә Nazirliyi ilә 
razılaşdırılmış maliyyәlәşdirilmәnin adambaşına olan normativi razılaşdırılmış maliyyәlәşdirilmәnin adambaşına olan normativi 
ilә tәyin edilir.ilә tәyin edilir.

1.  1.  Maliyyәlәşdirmәnin adambaşına olan normativi (MAN), sığorta Maliyyәlәşdirmәnin adambaşına olan normativi (MAN), sığorta 
ehtiyatının norma üzrә cәmlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan ehtiyatının norma üzrә cәmlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan 
hesabları vә elәcә dә әrazi üzrә әhalinin sayına tәtbiq olunan hesabları vә elәcә dә әrazi üzrә әhalinin sayına tәtbiq olunan 
(işlәr üzrә xәrclәri çıxmaq şәrtilә) ay әrzindә fond tәrәfindәn (işlәr üzrә xәrclәri çıxmaq şәrtilә) ay әrzindә fond tәrәfindәn 
toplanılan mәblәğdәn ayrılan vәsait kimi müәyyәn olunur. toplanılan mәblәğdәn ayrılan vәsait kimi müәyyәn olunur. 
Fonda әlavә vәsaitlәrin çox daxil olması zamanı MAN, icra Fonda әlavә vәsaitlәrin çox daxil olması zamanı MAN, icra 
hakimiyyәti orqanları, tibbi assosiasiyalar ilә fond arasında hakimiyyәti orqanları, tibbi assosiasiyalar ilә fond arasında hakimiyyәti orqanları, tibbi assosiasiyalar ilә fond arasında hakimiyyәti orqanları, tibbi assosiasiyalar ilә fond arasında 
razılaşdırılmış indeksasiya әmsalına (IӘ) vurulur.razılaşdırılmış indeksasiya әmsalına (IӘ) vurulur.

2.  2.  ITS vәsaitlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi mәqsәdilә istifadә olunan ITS vәsaitlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi mәqsәdilә istifadә olunan 
vә fond filialları üçün nәzәrdә tutulan adambaşına vә fond filialları üçün nәzәrdә tutulan adambaşına 
differensiallaşdırılmış normativ (ADN) bu düstura әsasәn differensiallaşdırılmış normativ (ADN) bu düstura әsasәn 
hesablanır: hesablanır: 

ADN=ӘIӘ x IӘ x MANADN=ӘIӘ x IӘ x MAN
3  Tibbi sığorta tәşkilatları üçün nәzәrdә tutulan adambaşına 3  Tibbi sığorta tәşkilatları üçün nәzәrdә tutulan adambaşına 

olan differensiallaşdırılmış normativ bu düstur üzrә hәyata olan differensiallaşdırılmış normativ bu düstur üzrә hәyata 
keçirilirkeçirilir;;

AN= CYӘ x ADNAN= CYӘ x ADN



Әhalinin yaş üzrә qrupuӘhalinin yaş üzrә qrupu Tibbi xidmәtdәn istifadә Tibbi xidmәtdәn istifadә 
әmsallarıәmsalları

KişilәrKişilәr QadınlarQadınlar Orta Orta 
yaşlaryaşlar

Әmәk qabiliyyәti olan Әmәk qabiliyyәti olan 
yaşdan cavan dövr üzrәyaşdan cavan dövr üzrә

00--22 1,5041,504 1,2681,268 1,3831,383

33--1515 0,6910,691 0,5950,595 0,6410,641

Әmәk qabiliyyәti olan Әmәk qabiliyyәti olan 1616--5454 1,0451,045 --Әmәk qabiliyyәti olan Әmәk qabiliyyәti olan 
yaş dövrü üzrәyaş dövrü üzrә

1616--5454
--

1,0451,045 --

1616--5454 1616--5454 -- 1,0141,014

Әmәk qabiliyyәtinә Әmәk qabiliyyәtinә 
malik olan böyük yaş malik olan böyük yaş 
dövrü üzrәdövrü üzrә

5555
--

1,1451,145 1,2351,235

6060 1,4561,456 -- --



�� Tibbi xidmәtә yönәldilәn maliyyә xәrclәri sisteminin öz Tibbi xidmәtә yönәldilәn maliyyә xәrclәri sisteminin öz 
xüsusiyyәtlәri vardır. Vәsaitlәrin toplanması sisteminә müvafiq xüsusiyyәtlәri vardır. Vәsaitlәrin toplanması sisteminә müvafiq 
olaraq aşağıdakı sistemlәr fәaliyyәt göstәrir:olaraq aşağıdakı sistemlәr fәaliyyәt göstәrir:

a) a) sosial tәminatın bütün sahәlәri üçün nәzәrdә tutulan vahid sosial tәminatın bütün sahәlәri üçün nәzәrdә tutulan vahid 
sosial gәlir;sosial gәlir;

b)b) tibbi sığorta fondunun uyğun şәkildә formalaşması;tibbi sığorta fondunun uyğun şәkildә formalaşması;

c)c) sәhiyyә sisteminin vergi qoyuluşu vasitәsilә sәhiyyә sisteminin vergi qoyuluşu vasitәsilә 
maliyyәlәşdirilmәsi.maliyyәlәşdirilmәsi.maliyyәlәşdirilmәsi.maliyyәlәşdirilmәsi.

Icbari tibbi sığortaya aid olan şәxslәri, özünün әmәk Icbari tibbi sığortaya aid olan şәxslәri, özünün әmәk 
fәaliyyәtinin ilk günlәrdәn etibarәn sığortada iştirak edәn şәxs fәaliyyәtinin ilk günlәrdәn etibarәn sığortada iştirak edәn şәxs 
hesab edirlәr. Sahibkar işçinin әmәk fәaliyyәti haqqında hesab edirlәr. Sahibkar işçinin әmәk fәaliyyәti haqqında 
müvafiq xәstәxana kassasına mәlumat verir. Işçi sığorta müvafiq xәstәxana kassasına mәlumat verir. Işçi sığorta 
nömrәsini, sosial sığorta haqqında şәhadәtnamәni vә sosial nömrәsini, sosial sığorta haqqında şәhadәtnamәni vә sosial 
pasportu әldә edir. Bundan başqa, sosial sığortanın sığorta pasportu әldә edir. Bundan başqa, sosial sığortanın sığorta 
haqqlarının qeydiyyatının aparılması üçün onun adına dәftәrçә haqqlarının qeydiyyatının aparılması üçün onun adına dәftәrçә 
açılır.açılır.



�� Könüllü tibbi sığortaKönüllü tibbi sığorta -- Könüllü tibbi sığorta icbari tibbi Könüllü tibbi sığorta icbari tibbi 
sığortaya oxşar olub, vәtәndaşlara sığortanın sığortaya oxşar olub, vәtәndaşlara sığortanın 
maliyyәlәşdirilmәsi üsulu ilә tibbi yardımın tәqdim maliyyәlәşdirilmәsi üsulu ilә tibbi yardımın tәqdim 
olunmasından ibarәtdir. Lakin bu vahid mәqsәd hәr sistemdә olunmasından ibarәtdir. Lakin bu vahid mәqsәd hәr sistemdә 
müxtәlif vasitәlәrlә hәyata keçirilir.müxtәlif vasitәlәrlә hәyata keçirilir.

�� BirincisiBirincisi, könüllü tibbi sığorta icbari tibbi sığortadan fәrqli , könüllü tibbi sığorta icbari tibbi sığortadan fәrqli 
olaraq, kommersiya sığortasının bir sahәsidir. KTS, hәyatın olaraq, kommersiya sığortasının bir sahәsidir. KTS, hәyatın 
sığorta olunması vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta növü ilә sığorta olunması vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta növü ilә 
yanaşı, şәxsi sığorta sahәsinә aiddir.yanaşı, şәxsi sığorta sahәsinә aiddir.
IkincisiIkincisi, KTS vәtәndaşların tibbi xidmәti әldә etmәsi , KTS vәtәndaşların tibbi xidmәti әldә etmәsi �� IkincisiIkincisi, KTS vәtәndaşların tibbi xidmәti әldә etmәsi , KTS vәtәndaşların tibbi xidmәti әldә etmәsi 
imkanlarını tәmin edәn vә ya dövlәt büdcәnin imkanları imkanlarını tәmin edәn vә ya dövlәt büdcәnin imkanları 
çәrçivәsindә tibbi xidmәtlәrә zәmanәt verәn ITS sisteminә çәrçivәsindә tibbi xidmәtlәrә zәmanәt verәn ITS sisteminә 
әlavәdir.әlavәdir.

�� ÜçüncüÜçüncü, hәr iki sistemin sığorta sistemi olmasına , hәr iki sistemin sığorta sistemi olmasına 
baxmayaraq, ITSbaxmayaraq, ITS--sığortanın hәmrәylik prinsipini, KTS isә sığortanın hәmrәylik prinsipini, KTS isә 
sığortanın ekvivalentlik prinsipini rәhbәr tutur. sığortanın ekvivalentlik prinsipini rәhbәr tutur. 

�� Dördüncü,Dördüncü, KTS proqramında iştirak, dövlәt tәrәfindәn KTS proqramında iştirak, dövlәt tәrәfindәn 
nizamlanmır vә bu sığorta növü, hәr bir vәtәndaş vә ya nizamlanmır vә bu sığorta növü, hәr bir vәtәndaş vә ya 
kollektivin tәlәb vә imkanlarına uyğun hәyata keçirilir.kollektivin tәlәb vә imkanlarına uyğun hәyata keçirilir.



KTSKTS--nın yaranmasının iqtisadi әsasları. nın yaranmasının iqtisadi әsasları. 

1.1. Birincisi, kTSBirincisi, kTS--tibbi xidmәtin ödәnilmәsi zamanı yaranır. Tibbi tibbi xidmәtin ödәnilmәsi zamanı yaranır. Tibbi 
yardım pulsuz olduqda vә dövlәt vә ya ITS sistemi vasitәsilә yardım pulsuz olduqda vә dövlәt vә ya ITS sistemi vasitәsilә 
tam şәkildә maliyyәlәşdikdә, әlavә tibbi sığortaya tәlәbat tam şәkildә maliyyәlәşdikdә, әlavә tibbi sığortaya tәlәbat 
yaranmır.yaranmır.

2.2. Ikincisi, insanın hәyatı әrzindә xәstәlik riskinin baş Ikincisi, insanın hәyatı әrzindә xәstәlik riskinin baş 
vermәsinin periodik olması, bu riskin sığorta olunmuş risklәrin vermәsinin periodik olması, bu riskin sığorta olunmuş risklәrin 
siyahısına daxil edilmәsinә şәrait yaradır siyahısına daxil edilmәsinә şәrait yaradır 

3.3. Üçüncüsü, KTSÜçüncüsü, KTS--na olan tәlәbat, xәstәlik riskinin hansı na olan tәlәbat, xәstәlik riskinin hansı 3.3. Üçüncüsü, KTSÜçüncüsü, KTS--na olan tәlәbat, xәstәlik riskinin hansı na olan tәlәbat, xәstәlik riskinin hansı 
hissәsinin tibbi sığortanın icbari sistemi ilә tәmin olunmasından hissәsinin tibbi sığortanın icbari sistemi ilә tәmin olunmasından 
asılıdır.asılıdır.

4.4. Dördüncü, xüsusi tibbi sığortaya olan tәlәbat, әksәr hallarda Dördüncü, xüsusi tibbi sığortaya olan tәlәbat, әksәr hallarda 
tibbi müәsisәdә yalnız müalicә zәmanәti deyil, hәm dә tibbi müәsisәdә yalnız müalicә zәmanәti deyil, hәm dә 
xidmәtin yüksәk sәviyyәsini әldә etmәk arzusu ilә tәyin olunur xidmәtin yüksәk sәviyyәsini әldә etmәk arzusu ilә tәyin olunur 

5.5. Beşincisi, KTSBeşincisi, KTS--na olan tәlәbat xaricә, xüsusilәdә tibbi na olan tәlәbat xaricә, xüsusilәdә tibbi 
sığortanın tәqdim edilmәsi lazım olan ölkәlәrә sәfәr edilәn sığortanın tәqdim edilmәsi lazım olan ölkәlәrә sәfәr edilәn 
zamanı, daha aktual olur.zamanı, daha aktual olur.



�� Vәtәndaşların tibbi sığortası haqqında" qanununda tibbi Vәtәndaşların tibbi sığortası haqqında" qanununda tibbi 
sığortanın әsas mәqsәdi aşağıdakı şәkildә formalaşmışdır sığortanın әsas mәqsәdi aşağıdakı şәkildә formalaşmışdır 

�� Ümumi mәqsәdlәri bir neçә xüsusi vәzifәyә bölürlәr;Ümumi mәqsәdlәri bir neçә xüsusi vәzifәyә bölürlәr;

Sosial vәzifәlәr:Sosial vәzifәlәr:
-- әhalinin sağlamlığının mühafizә olunması;әhalinin sağlamlığının mühafizә olunması;
-- әhalinin artımının tәmin olunması;әhalinin artımının tәmin olunması;
tibbi xidmәt sahәsinin inkişaf etdirilmәsi.tibbi xidmәt sahәsinin inkişaf etdirilmәsi.-- tibbi xidmәt sahәsinin inkişaf etdirilmәsi.tibbi xidmәt sahәsinin inkişaf etdirilmәsi.

Iqtisadi vәzifәlәr:Iqtisadi vәzifәlәr:
-- sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsi, onun maddi bazasının sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsi, onun maddi bazasının 
yenilәşdirilmәsi;yenilәşdirilmәsi;

-- vәtәndaşlar vә onların ailәlәrinin gәlirinin müdafiәsi;vәtәndaşlar vә onların ailәlәrinin gәlirinin müdafiәsi;
-- әhalinin müxtәlif qrupları arasında tibbi xidmәtlәrin әhalinin müxtәlif qrupları arasında tibbi xidmәtlәrin 
ödәnilmәödәnilmә--sinә sәrf olunan vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi.sinә sәrf olunan vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi.



�� Sığorta hadisәsinin baş vermәsi zamanı sığorta etdirәn şәxs Sığorta hadisәsinin baş vermәsi zamanı sığorta etdirәn şәxs 
müalicәyә sәrf olunan xәrclәrin bir hissәsini sәrbәst şәkildә müalicәyә sәrf olunan xәrclәrin bir hissәsini sәrbәst şәkildә 
ödәyir. Mәsuliyyәt limitini ifadә edәn tarif, sığortaçı tәrәfindәn ödәyir. Mәsuliyyәt limitini ifadә edәn tarif, sığortaçı tәrәfindәn 
öz iştirakını sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin müәyyәn öz iştirakını sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin müәyyәn 
mәblәğә vә onun tәlәbatına uyğun tәmin olunması ilә mәblәğә vә onun tәlәbatına uyğun tәmin olunması ilә 
mәhdudlaşdırılmasına şәrait yaradır.mәhdudlaşdırılmasına şәrait yaradır.

Mәsuliyyәt limitiMәsuliyyәt limiti 33 üsula müәyyәn edilir;üsula müәyyәn edilir;

1)  sığortaçı tәrәfindәn sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin 1)  sığortaçı tәrәfindәn sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin 1)  sığortaçı tәrәfindәn sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin 1)  sığortaçı tәrәfindәn sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin 
ödәnilmәsi zamanı sığorta tәminatının illik mәblәği tәyin ödәnilmәsi zamanı sığorta tәminatının illik mәblәği tәyin 
olunur;olunur;

2)  tibbi xidmәtlәrin müәyyәn növü üçün nәzәrdә tutulan 2)  tibbi xidmәtlәrin müәyyәn növü üçün nәzәrdә tutulan 
sığorta tәminatının mәblәği tәyin edilir.sığorta tәminatının mәblәği tәyin edilir.

3)  sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin tәmin olunmasında 3)  sığorta etdirәn şәxsin tibbi xәrclәrinin tәmin olunmasında 
sığortaçının iştirak payı müәyyәn olunur (şәrtlәrisığortaçının iştirak payı müәyyәn olunur (şәrtlәri--sığorta sığorta 
etdirәn şәxsә baş verәn hәr bir sığorta hadisәsi ilә etdirәn şәxsә baş verәn hәr bir sığorta hadisәsi ilә 
әlaqәdar olan xәrclәrin x%әlaqәdar olan xәrclәrin x%--i qaytarılır).i qaytarılır).



ZәmanZәman
әtlәrәtlәr

HәHәccmm Ambulator Ambulator 
yardım üzrә yardım üzrә 
proqramproqram

Kombinә Kombinә 
edilmiş Iedilmiş I--ci ci 
proqramproqram

Kombinә Kombinә 
edilmiş IIedilmiş II--ci ci 
proqramproqram

Stasionar Stasionar 
yardım üzrә yardım üzrә 
proqramproqram

Әmәliyyat vә Әmәliyyat vә 
dәrman predәrman pre--
paratların daxil paratların daxil 
olması şәrtilә olması şәrtilә 
hospihospi--
tallaşdırılmatallaşdırılma

-- 1000 şәrt. 1000 şәrt. 
iş / sosial iş / sosial 
tәmitәmi--nat nat 
tariflәri tariflәri 
üzrә ödәniş üzrә ödәniş 
100%100%--ii

2000 şәrt. iş/ 2000 şәrt. iş/ 
soçsial tәmisoçsial tәmi--
nat tariflәri nat tariflәri 
üzrә ödәniş üzrә ödәniş 
200%200%--ii

1000 şәrt. iş/ 1000 şәrt. iş/ 
soçsial tәmisoçsial tәmi--
nat tariflәri nat tariflәri 
üzrә ödәniş üzrә ödәniş 
100%100%--

NәqliyyatNәqliyyat -- zәmanәt zәmanәt 
verilirverilir

zәmanәt zәmanәt 
verilirverilir

zәmanәt zәmanәt 
verilirverilir

Xüsusi palataXüsusi palata -- opsionopsion sutka әrzindә sutka әrzindә 
1000 şәrti 1000 şәrti 
işarәişarә

opsionopsion

Xüsusi qulluqXüsusi qulluq -- >>>>
sutka әrzindә sutka әrzindә 
20 şәrti iş20 şәrti iş

>> >> 

Tәcili yardımTәcili yardım 500 şәrti iş/ 500 şәrti iş/ 
100%100%

500 şәrti 500 şәrti 
iş/ 100%iş/ 100%

1000 şәrti iş/ 1000 şәrti iş/ 
200%200% --

Dәrman Dәrman 
preparatlarıpreparatları

200 şәrti iş/ 200 şәrti iş/ 
real real 
xәrclәrin xәrclәrin 
50%50%--ii

200 şәrti 200 şәrti 
iş/ real iş/ real 
xәrclәrin xәrclәrin 
50%50%--ii

300 şәrti iş/ 300 şәrti iş/ 
real xәrclәrin real xәrclәrin 
75%75%--ii

--



3.4. Pensiya sığortası və qeyri dövlət 3.4. Pensiya sığortası və qeyri dövlət 
pensiya fondları.pensiya fondları.

�� Pensiya sığortası zamanı sığorta tәminatının әsas ödәnişlәri, Pensiya sığortası zamanı sığorta tәminatının әsas ödәnişlәri, 
sığorta olunmuş şәxsin pensiya yaş hәddinә çatması üzrә hәyata sığorta olunmuş şәxsin pensiya yaş hәddinә çatması üzrә hәyata 
keçirilir. Verilmiş şәrtlәr mәcburi xüsusiyyәtә malik deyildir, çünki keçirilir. Verilmiş şәrtlәr mәcburi xüsusiyyәtә malik deyildir, çünki 
müqavilәnin sәrbәstlik prinsipinә әsasәn, sığorta müqavilәsini müqavilәnin sәrbәstlik prinsipinә әsasәn, sığorta müqavilәsini 
imzalayan hәr iki tәrәf (yәni sığorta etdirәn şәxs vә sığortaçı), imzalayan hәr iki tәrәf (yәni sığorta etdirәn şәxs vә sığortaçı), 
sığorta tәminatının vә ya sığorta müqavilәsi üzrә sığorta sığorta tәminatının vә ya sığorta müqavilәsi üzrә sığorta 
mәblәğinin ödәnilmәsi üzrә yaş hәddini özlәri şәxsәn müәyyәn mәblәğinin ödәnilmәsi üzrә yaş hәddini özlәri şәxsәn müәyyәn mәblәğinin ödәnilmәsi üzrә yaş hәddini özlәri şәxsәn müәyyәn mәblәğinin ödәnilmәsi üzrә yaş hәddini özlәri şәxsәn müәyyәn 
etmәlidirlәr.etmәlidirlәr.

�� Pensiya sığortasıPensiya sığortası, hәyatın sığorta olunmasının diğәr növlәri kimi, , hәyatın sığorta olunmasının diğәr növlәri kimi, 
müqavilәnin uzunmüddәtli olmasından vә sığorta olunmuş şәxsin müqavilәnin uzunmüddәtli olmasından vә sığorta olunmuş şәxsin 
müqavilә üzrә tәyin edilmiş yaş hәddinә qәdәr yaşamasından müqavilә üzrә tәyin edilmiş yaş hәddinә qәdәr yaşamasından 
asılıdır. Lakin әlavә pensiyanın sığorta olunması üzrә mqavilәnin asılıdır. Lakin әlavә pensiyanın sığorta olunması üzrә mqavilәnin 
tәrkibinә, bәdbәxt hadisәlәrlә vә ya ölüm halları ilә әlaqәdar olan tәrkibinә, bәdbәxt hadisәlәrlә vә ya ölüm halları ilә әlaqәdar olan 
risklәr dә daxildir.risklәr dә daxildir.



�� Sığorta olunmuş şәxs tәrәfindәn alınan pensiyanın ölçüsü Sığorta olunmuş şәxs tәrәfindәn alınan pensiyanın ölçüsü 
dörd dörd әsas şәrtdәn asılıdır:әsas şәrtdәn asılıdır:

-- sığorta etdirәn şәxs tәrәfindәn ödәnilәn sığorta haqqının sığorta etdirәn şәxs tәrәfindәn ödәnilәn sığorta haqqının 
ölçüsündәn;ölçüsündәn;

-- sığorta müqavilәsinin imzalanması müddәtindәn, pensiya sığorta müqavilәsinin imzalanması müddәtindәn, pensiya 
ödәnişlәrinin hәyata keçirilmәsinin başlanqıc anına qәdәr ödәnişlәrinin hәyata keçirilmәsinin başlanqıc anına qәdәr 
keçәn illәrin sayından; cәmlәnmә dövrü vә toplanmış keçәn illәrin sayından; cәmlәnmә dövrü vә toplanmış 
mәblәğ nә qәdәr çox olarsa, alınmış pensiyanın ölçüsü dә mәblәğ nә qәdәr çox olarsa, alınmış pensiyanın ölçüsü dә 
bir o qәdәr yüksәk olacaqdır;bir o qәdәr yüksәk olacaqdır;bir o qәdәr yüksәk olacaqdır;bir o qәdәr yüksәk olacaqdır;

-- sığorta olunmuş şәxsin yaşından; sığorta olunmuş şәxsin sığorta olunmuş şәxsin yaşından; sığorta olunmuş şәxsin 
yaş hәddi yüksәk olduğundan, toplanma dövrü az, sığorta yaş hәddi yüksәk olduğundan, toplanma dövrü az, sığorta 
haqqı isә çox olacaqdır;haqqı isә çox olacaqdır;

-- sığorta olunmuş şәxsin cinsi mәnsubiyyәtindәn; bu şәrt sığorta olunmuş şәxsin cinsi mәnsubiyyәtindәn; bu şәrt 
pensiyanın ölçüsünә tәsir edir, belә ki o sığorta olunmuş pensiyanın ölçüsünә tәsir edir, belә ki o sığorta olunmuş 
şәxsin hәyatının davamiyyәtindәn asılıdır vә buna görә dә şәxsin hәyatının davamiyyәtindәn asılıdır vә buna görә dә 
pensiya ödәnişlәrinin davamiyyәt dövrünü vә onun üçün pensiya ödәnişlәrinin davamiyyәt dövrünü vә onun üçün 
zәruri olan sığorta fondunu tәyin edir.zәruri olan sığorta fondunu tәyin edir.



Kişilər üçün nəzərdə tutulmuş əlavə pensiyanınKişilər üçün nəzərdə tutulmuş əlavə pensiyanın könüllü sığortası üzrə könüllü sığortası üzrə 
tariflər (şərti pul vahidləri üzrə).tariflər (şərti pul vahidləri üzrə).

Parametrlər: pensiyaların illik ölçüsüParametrlər: pensiyaların illik ölçüsü--12000 şərti / iş pensiyanın 12000 şərti / iş pensiyanın 
ödənilməsi hər ay.ödənilməsi hər ay.

Sığorta olunmuş şәxsin Sığorta olunmuş şәxsin 
yaşıyaşı

Sığorta haqqlarının ölçüsü vә ödәnilmә Sığorta haqqlarının ölçüsü vә ödәnilmә 
üsulu üsulu 

Hәr il Hәr il Rüblük Rüblük Hәr ay Hәr ay 

2020 1095 1095 279 279 93 93 

2525 1466 1466 373 373 125 125 2525

3030 1991 1991 507 507 170 170 

3535 2772 2772 706 706 236 236 

4040 4001 4001 1019 1019 341 341 

4545 6131 6131 1561 1561 522 522 

5050 10519 10519 2678 2678 896 896 

5555 23944 23944 6096 6096 2040 2040 

5959 132307 132307 33684 33684 11274 11274 



�� Pensiya ödәnişlәrinin növlәri, iştirakçı tәrәfindәn sәrbәst Pensiya ödәnişlәrinin növlәri, iştirakçı tәrәfindәn sәrbәst 
şәkildә müәyyәn olunur. Növlәr üzrә әsas tәkliflәr şәkildә müәyyәn olunur. Növlәr üzrә әsas tәkliflәr 
aşağıdakılardır:aşağıdakılardır:

1.1. Ömürlük pensiya Ömürlük pensiya –– 65%;65%;
2.2. Birdәfәlik pensiya Birdәfәlik pensiya –– 56%;56%;
3.3. Tәcili pensiya Tәcili pensiya –– 59%;59%;
4.4. Diğәr növlәr Diğәr növlәr –– 18%.18%.

Ömürlük pensiyaÖmürlük pensiya-- bir qayda olaraq, fond iştirakçısının vәfat bir qayda olaraq, fond iştirakçısının vәfat 
etmәsi zamanı pensiya mәblәğinin varisә verilmәsini etmәsi zamanı pensiya mәblәğinin varisә verilmәsini 
nәzәrdә tutmur.nәzәrdә tutmur.

Razılaşdırılmış müddәt әrzindә ödәnilәn pensiya ödәnişlәriRazılaşdırılmış müddәt әrzindә ödәnilәn pensiya ödәnişlәri --
ödәniş müddәtindәn әvvәl iştirakçının vәfat etmәsi ödәniş müddәtindәn әvvәl iştirakçının vәfat etmәsi 
zamanı, pensiya mәblәğinin qalığı varislәrә birdәfәlik vә zamanı, pensiya mәblәğinin qalığı varislәrә birdәfәlik vә 
ya pensiya şәkildә ödәnilir.ya pensiya şәkildә ödәnilir.



�� Pensiya mәblәğinin birdәfәlik ödәnişiPensiya mәblәğinin birdәfәlik ödәnişi –– müqavilә müddәtinin müqavilә müddәtinin 
bitmәsindәn sonra personal hesabda toplanmış bütün mәblәğ bitmәsindәn sonra personal hesabda toplanmış bütün mәblәğ 
ödәnilir.ödәnilir.

�� Pensiya toplusunun bir hissәsinin birdәfәlik şәkildә ödәnilmәsiPensiya toplusunun bir hissәsinin birdәfәlik şәkildә ödәnilmәsi ––
vә qalan bütün üç sxem üzrә ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi vә qalan bütün üç sxem üzrә ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi 
QPFQPF--nun iştirakçısı onun şәxsi hesabanda yerlәşdirilәn vәsaitlәri nun iştirakçısı onun şәxsi hesabanda yerlәşdirilәn vәsaitlәri 
diğәr pensiya fonduna köçürә bilәr. Fond, müqavilәdә müәyyәn diğәr pensiya fonduna köçürә bilәr. Fond, müqavilәdә müәyyәn 
edilmiş müddәt vә şәrtlәrә әsasәn, göstәrilmiş vәsaitlәri, edilmiş müddәt vә şәrtlәrә әsasәn, göstәrilmiş vәsaitlәri, 
zәrәrlәrin dә nәzәrә alınması ilә birlikdә diğәr fonda zәrәrlәrin dә nәzәrә alınması ilә birlikdә diğәr fonda 
köçürmәlidir. köçürmәlidir. 
zәrәrlәrin dә nәzәrә alınması ilә birlikdә diğәr fonda zәrәrlәrin dә nәzәrә alınması ilә birlikdә diğәr fonda 
köçürmәlidir. köçürmәlidir. 

�� Pensiya fondunun öz iştirakçılarının qarşısında olan vәzifәsini Pensiya fondunun öz iştirakçılarının qarşısında olan vәzifәsini 
yerinә yetirmәk imkanını tәsdiq etmәk mәqsәdilә aktuar yerinә yetirmәk imkanını tәsdiq etmәk mәqsәdilә aktuar 
hesablaşhesablaş--maları hәyata keçirmәk lazımdır. Bu fondun gәlәcәk maları hәyata keçirmәk lazımdır. Bu fondun gәlәcәk 
öhdәçiliyinin qiymәtlәndirilmәsinin riyaziöhdәçiliyinin qiymәtlәndirilmәsinin riyazi--statistik üsuludur. statistik üsuludur. 
Aktuar hesablaşmalar pul vәsaitlәrinin vә pensiya ödәnişlәrinin Aktuar hesablaşmalar pul vәsaitlәrinin vә pensiya ödәnişlәrinin 
daxil olunması proqnozunu vә elәcә dә maliyyәdaxil olunması proqnozunu vә elәcә dә maliyyә--kredit kredit 
sahәsindә olan demoqrafik, statistik vә diğәr amillәrin sahәsindә olan demoqrafik, statistik vә diğәr amillәrin 
göstәricilәrinin dinamikasını tәmin edir.göstәricilәrinin dinamikasını tәmin edir.



Kişilərin 1000 ABŞ dolları həcmində pensiyaKişilərin 1000 ABŞ dolları həcmində pensiya

alması üçün dollarla ifadə olunmuşalması üçün dollarla ifadə olunmuş

rüblük üzvlük haqqları üzrə cədvəl (45 yaş)rüblük üzvlük haqqları üzrə cədvəl (45 yaş)

YığılmaYığılma
müddәti müddәti 
ilil

Pensiyanın alınması üçün yaş hәddiPensiyanın alınması üçün yaş hәddi

5555 5757 5959 6060 6262 6464 6767 7070

11 121,31121,31
98,38 98,38 79,32 79,32 71,05 71,05 56,72 56,72 56,72 56,72 31,01 31,01 20,81 20,81 

22 63,48 63,48 51,48 51,48 41,51 41,51 37,18 37,18 29,68 29,68 23,50 23,50 16,23 16,23 10,89 10,89 

33 44,29 44,29 44,29 44,29 28,96 28,96 25,94 25,94 20,71 20,71 16,39 16,39 11,32 11,32 7,60 7,60 

44 34,75 34,75 28,18 28,18 22,72 22,72 20,35 20,35 16,25 16,25 12,86 12,86 8,88 8,88 5,96 5,96 

55 29,06 29,06 23,57 23,57 19,00 19,00 17,02 17,02 13,59 13,59 10,76 10,76 7,43 7,43 4,99 4,99 

1010 18,01 18,01 14,61 14,61 11,78 11,78 10,55 10,55 8,42 8,42 6,67 6,67 4,61 4,61 3,09 3,09 

1515 -- -- -- 8,60 8,60 6,86 6,86 5,43 5,43 3,75 3,75 2,52 2,52 

2020 -- -- -- -- -- -- 3,39 3,39 2,29 2,29 



IV FəsilIV Fəsil-- Əmlak SığortasıƏmlak Sığortası

4.1. Әmlak sığortasının mahiyyәti4.1. Әmlak sığortasının mahiyyәti

4.2. Quru vә su nәqliyyatının sığortalanma4.2. Quru vә su nәqliyyatının sığortalanma

4.3. Hava nәqliyyatının sığortalanması4.3. Hava nәqliyyatının sığortalanması

4.4. Yük daşınmalarının sığortalanması4.4. Yük daşınmalarının sığortalanması

4.5. Maliyyә risklәrinin sığortalanması4.5. Maliyyә risklәrinin sığortalanması4.5. Maliyyә risklәrinin sığortalanması4.5. Maliyyә risklәrinin sığortalanması

4.6. Fiziki vә hüquqi şәxslәrin әmlakının 4.6. Fiziki vә hüquqi şәxslәrin әmlakının 
sığortasısığortası

4.7. Kәnd tәsәrrüfatı sığortası4.7. Kәnd tәsәrrüfatı sığortası

4.8. Texniki risklәrin sığortalanması4.8. Texniki risklәrin sığortalanması

4.9. Siyasi risklәrin sığortalanması4.9. Siyasi risklәrin sığortalanması



4.2. Quru və su nəqliyyatının sığorta 4.2. Quru və su nəqliyyatının sığorta 

olunmasıolunması

�� Nәqliyyat vasitәlәrinin sığorta olunmasıNәqliyyat vasitәlәrinin sığorta olunması-- nәqliyyatın mexaniki vә nәqliyyatın mexaniki vә 
diğәr vasitәlәrinin sığortasını әhatә edәn avtonәqliyyat diğәr vasitәlәrinin sığortasını әhatә edәn avtonәqliyyat 
sığortasının bir növüdür. Sığortanın bu növü könüllü şәkildә sığortasının bir növüdür. Sığortanın bu növü könüllü şәkildә 
hәyata keçirilir.hәyata keçirilir.

�� Nәqliyyat vasitәlәrinin sığorta olunmasına dair müqavilәlәrNәqliyyat vasitәlәrinin sığorta olunmasına dair müqavilәlәr--�� Nәqliyyat vasitәlәrinin sığorta olunmasına dair müqavilәlәrNәqliyyat vasitәlәrinin sığorta olunmasına dair müqavilәlәr--
respublika vәtәndaşları, onun әrazisindә yaşayan әcnәbi respublika vәtәndaşları, onun әrazisindә yaşayan әcnәbi 
vәtәndaşlar vә elәcә dә ölkә vәtәndaşı olmayan şәxslәrә vәtәndaşlar vә elәcә dә ölkә vәtәndaşı olmayan şәxslәrә 
imzalanır. Sığorta aşağıdakı vasitәlәrә tәtbiq olunur; DIN imzalanır. Sığorta aşağıdakı vasitәlәrә tәtbiq olunur; DIN 
orqanlarında qeydiyyatdan keçәn avtonәqliyyat vasitәlәrinә; orqanlarında qeydiyyatdan keçәn avtonәqliyyat vasitәlәrinә; 
avtomobillәrә; motosikllәrә; motorollerlәrә; mühәrrikinin işgücü avtomobillәrә; motosikllәrә; motorollerlәrә; mühәrrikinin işgücü 
49,8 sm49,8 sm?? olan mopedlәrә; xüsusi orqanlar tәrәfindәn olan mopedlәrә; xüsusi orqanlar tәrәfindәn 
qeydiyyata alınmış su nәqliyyatlarına; pәrli, yelkәnli, motorlu qeydiyyata alınmış su nәqliyyatlarına; pәrli, yelkәnli, motorlu 
qayıqlara; motorlu, yelkәnli, motorlu yelkәnli kater vә yaxtalara.qayıqlara; motorlu, yelkәnli, motorlu yelkәnli kater vә yaxtalara.



�� Sığorta aşağıdakı hallara uyğun olaraq hәyata keçirilir;Sığorta aşağıdakı hallara uyğun olaraq hәyata keçirilir;
a) nәqliyyat vasitәsinin a) nәqliyyat vasitәsinin oqurlanmasıoqurlanması zamanı onun mәblәği üzrә zamanı onun mәblәği üzrә 
(aşınma dәyәri nәzәrә almaqla);(aşınma dәyәri nәzәrә almaqla);

b) nәqliyyat vasitәsinin b) nәqliyyat vasitәsinin mәhv edilmәsimәhv edilmәsi zamanızamanı-- istifadә üçün istifadә üçün 
әlverişli olan qalıqların mәblәğini istisna etmәk şәrtilә onun әlverişli olan qalıqların mәblәğini istisna etmәk şәrtilә onun 
mәblәği üzrә; mәblәği üzrә; 

c) nәqliyyat vasitәsinin zәdәlәnmәsi zamanıc) nәqliyyat vasitәsinin zәdәlәnmәsi zamanı-- tәmirin mәblәği yeni tәmirin mәblәği yeni 
hissәçiklәr, detallar vә әşyaların mәblәği, sığorta müqavilәsindә hissәçiklәr, detallar vә әşyaların mәblәği, sığorta müqavilәsindә 
qeyd olunmuş köhnәlmә faizinә uyğun olaraq azaldılır, tәmir qeyd olunmuş köhnәlmә faizinә uyğun olaraq azaldılır, tәmir 
işlәrinin mәblәği alınan mәblәgә әlavә edilir, sonra isә qalıqların işlәrinin mәblәği alınan mәblәgә әlavә edilir, sonra isә qalıqların 
mәblәği hesablanaraq, sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan mәblәği hesablanaraq, sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan 
işlәrinin mәblәği alınan mәblәgә әlavә edilir, sonra isә qalıqların işlәrinin mәblәği alınan mәblәgә әlavә edilir, sonra isә qalıqların 
mәblәği hesablanaraq, sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan mәblәği hesablanaraq, sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan 
qiymәtdәn düşmә sәviyyәsi vә faizi üzrә yenidәn qiymәtdәn düşmә sәviyyәsi vә faizi üzrә yenidәn 
qiymәtlәndirilir. qiymәtlәndirilir. 

�� Avtomobil, sürücü vә yüklәrin kombinә edilmiş sığortası 2 Avtomobil, sürücü vә yüklәrin kombinә edilmiş sığortası 2 
variant üzrә hәyata keçirilir:variant üzrә hәyata keçirilir:
1)1) zәrәrin tam şәkildә ödәnilmәsi vә ödәnişlәrin tarif üzrә hәyata zәrәrin tam şәkildә ödәnilmәsi vә ödәnişlәrin tarif üzrә hәyata 
keçirilmәsi;keçirilmәsi;

2)2) zәrәrin müәyyәn mәblәğ üzrә ödәnilmәsi vә ödәnişlәrin tarif zәrәrin müәyyәn mәblәğ üzrә ödәnilmәsi vә ödәnişlәrin tarif 
üzrә sığorta etdirәn şәxsin iştirakı ilә hәyata keçirilmәsiüzrә sığorta etdirәn şәxsin iştirakı ilә hәyata keçirilmәsi



�� Dәmiryolu nәqliyyatı vasitәlәrinin sığorta olunmasıDәmiryolu nәqliyyatı vasitәlәrinin sığorta olunması-- sığorta sığorta 
etdirәn şәxsin, dәmiryolunun hәrәkәt edәn tәrkibindәn istifadә etdirәn şәxsin, dәmiryolunun hәrәkәt edәn tәrkibindәn istifadә 
olunması ilә әlaqәdar olan әmlak marağını tәmin edir. Sığorta olunması ilә әlaqәdar olan әmlak marağını tәmin edir. Sığorta 
aşağıdakı birlәşmәlәrә tәtbiq olunur:aşağıdakı birlәşmәlәrә tәtbiq olunur:
11)) dartıçı nәqliyyat vasitәlәri (bütün növlәr üzrә lokomotivlәr, dartıçı nәqliyyat vasitәlәri (bütün növlәr üzrә lokomotivlәr, 

dizel qatarları, turbo qatarlar, avtomotorislәr, avto vә dizel qatarları, turbo qatarlar, avtomotorislәr, avto vә 
motodizellәr, motovozlar);motodizellәr, motovozlar);

2)2) vaqonlar (sәrnişin, baqaj, poçt, poçtvaqonlar (sәrnişin, baqaj, poçt, poçt--baqaj vaqonları xidmәti, baqaj vaqonları xidmәti, 
izotermik, xüsusi vaqonlar, yarımvaqonlar, platformalar, izotermik, xüsusi vaqonlar, yarımvaqonlar, platformalar, 
sistern vә sement daşıyan vaqonlar, transporterlәr, heyvan, sistern vә sement daşıyan vaqonlar, transporterlәr, heyvan, 
diri balıq, bitum vә yüngül avtomaşinları daşıyan vaqonlar diri balıq, bitum vә yüngül avtomaşinları daşıyan vaqonlar 

�� Sığorta ödәnişi, sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq ödәnilir:Sığorta ödәnişi, sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq ödәnilir:
1)1) dәmiryolu nәqliyyat vasitәsinin zәdәlәnmәsi zamanı dәmiryolu nәqliyyat vasitәsinin zәdәlәnmәsi zamanı –– onun onun 

bәrpa mәblәğinin hesablanması üzrә qaydalara uyğun olaraq; bәrpa mәblәğinin hesablanması üzrә qaydalara uyğun olaraq; 
ehtiyat hissәlәri vә detallarının mәblәğinә bәrpa işlәrinin ehtiyat hissәlәri vә detallarının mәblәğinә bәrpa işlәrinin 
mәblәği әlavә edilir, sonra isә növbәti istifadә üçün yararlı mәblәği әlavә edilir, sonra isә növbәti istifadә üçün yararlı 
olan qalıqların mәblәği әlavә olunan mәblәğlәrdәn çıxılır;olan qalıqların mәblәği әlavә olunan mәblәğlәrdәn çıxılır;

2)2) dәmiryolu nәqliyyatı vasitәlәrinin mәhv olması zamanı әvvәlki dәmiryolu nәqliyyatı vasitәlәrinin mәhv olması zamanı әvvәlki 
ödәnişlәri nәzәrә almaq vә utilizasiya üçün yararlı olan ödәnişlәri nәzәrә almaq vә utilizasiya üçün yararlı olan 
qalıqların mәblәğini istisna etmәk şәrtilә tam şәkildә olan qalıqların mәblәğini istisna etmәk şәrtilә tam şәkildә olan 
sığorta mәblәği ödәnilir.sığorta mәblәği ödәnilir.



�� Gәmilәrin, yüklәrin sığortasıGәmilәrin, yüklәrin sığortası (dәniz sığortası)(dәniz sığortası) aşağıdakı prinsiplәrә aşağıdakı prinsiplәrә 
әsaslanır:әsaslanır:

1)1) әmlak marağının olması;әmlak marağının olması;
2)2) tәrәflәrin etimadının yüksәk sәviyyәdә olması (müştәri, tәrәflәrin etimadının yüksәk sәviyyәdә olması (müştәri, 

sığortanın rәqabәt qabiliyyәtini tәyin etmәyә şәrait yaradan sığortanın rәqabәt qabiliyyәtini tәyin etmәyә şәrait yaradan 
sığorta olunmuş obyektlәr haqqında informasiyanı sığortaçıya sığorta olunmuş obyektlәr haqqında informasiyanı sığortaçıya 
bәyan etmәlidir);bәyan etmәlidir);

3)3) zәrәr vә onu әmәlә gәtirәn hadisәlәrdә sәbәbzәrәr vә onu әmәlә gәtirәn hadisәlәrdә sәbәb--nәticә nәticә 
әlaqәlәrinin çox olması әlaqәlәrinin çox olması 

4)4) ödәnişin real zәrәrin ölçüsünә uyğun olaraq hәyata keçirilmәsi ödәnişin real zәrәrin ölçüsünә uyğun olaraq hәyata keçirilmәsi 
(ödәniş faktiki zәrәrin hәddindә olan mәblәğә uyğun olaraq (ödәniş faktiki zәrәrin hәddindә olan mәblәğә uyğun olaraq (ödәniş faktiki zәrәrin hәddindә olan mәblәğә uyğun olaraq (ödәniş faktiki zәrәrin hәddindә olan mәblәğә uyğun olaraq 
hәyata keçirilir);hәyata keçirilir);

5)  5)  subroqasiya subroqasiya –– sığorta ödәnişini hәyata keçirәn sığortaçıya, sığorta ödәnişini hәyata keçirәn sığortaçıya, 
tәlәb hüququnun verilmәsitәlәb hüququnun verilmәsi

�� Sığorta mәsuliyyәtinin hәcmi, gәmi sahiblәrinin zәrәrlәrinin üç Sığorta mәsuliyyәtinin hәcmi, gәmi sahiblәrinin zәrәrlәrinin üç 
qrupu üzrә müәyyәn edilir: qrupu üzrә müәyyәn edilir: 
1) korpus, maşın vә ya gәmi avadanlıqlarının korpusunun fiziki 1) korpus, maşın vә ya gәmi avadanlıqlarının korpusunun fiziki 

şәkildә mәhv olması, zәdәlәnmәsi vә ya sınması; şәkildә mәhv olması, zәdәlәnmәsi vә ya sınması; 
2) üçüncü şәxslәr qarşısında mәsuliyyәtin yaranması; 2) üçüncü şәxslәr qarşısında mәsuliyyәtin yaranması; 
3) gәmi sahiblәrinin zәrәrin ölçüsünün azaldılması üzrә xәrclәri.3) gәmi sahiblәrinin zәrәrin ölçüsünün azaldılması üzrә xәrclәri.



�� Birinci qrupa aşağıdakılar daxildir:Birinci qrupa aşağıdakılar daxildir:

1)1) Dәniz, çay, göl vә diğәr növlәr üzrә gәmiçilik ilә әlaqәdar Dәniz, çay, göl vә diğәr növlәr üzrә gәmiçilik ilә әlaqәdar 
olan tәhlükәli hallar fırtına, gәminin batması vә ya enmәsi, olan tәhlükәli hallar fırtına, gәminin batması vә ya enmәsi, 
müxtәlif gәmilәrin, sualtı gәmilәrin vә ya hәrәkәtsiz müxtәlif gәmilәrin, sualtı gәmilәrin vә ya hәrәkәtsiz 
obyektlәrin toqquşması vә s);obyektlәrin toqquşması vә s);

2)2) yanğın, partlayış;yanğın, partlayış;
3)3) "sığorta etdirәn şәxs" qrupuna aid olmayan şәxslәr "sığorta etdirәn şәxs" qrupuna aid olmayan şәxslәr 

tәrәfindәn baş verәn oqurluq;tәrәfindәn baş verәn oqurluq;
4)4) әmlakın bortdan kәnara atılması;әmlakın bortdan kәnara atılması;4)4) әmlakın bortdan kәnara atılması;әmlakın bortdan kәnara atılması;
5)5) quldurluq;quldurluq;
6)6) atom reaktorunda vә ya onun qurqusunda baş verәn atom reaktorunda vә ya onun qurqusunda baş verәn 

sınmalar vә ya qәzalar;sınmalar vә ya qәzalar;
7)7) tәyyarәlәr, onlara oxşar olan uçuş aparatları vә bu tәyyarәlәr, onlara oxşar olan uçuş aparatları vә bu 

aparatlardan düşәn әşyalar ilә vә elәcә dә yerüstü aparatlardan düşәn әşyalar ilә vә elәcә dә yerüstü 
nәqliyyat vasitәlәri, port avadanlıqları vә onların qurquları nәqliyyat vasitәlәri, port avadanlıqları vә onların qurquları 
ilә toquşma;ilә toquşma;

8)8) zәlzәlә, vulkan püskürmәsi vә ya ildırım zәrbәsi.zәlzәlә, vulkan püskürmәsi vә ya ildırım zәrbәsi.



�� Sığorta müqavilәsinә aşağıdakılar daxil edilir:Sığorta müqavilәsinә aşağıdakılar daxil edilir:
1)1) hәrbi vә tәtil risklәrhәrbi vә tәtil risklәr (sığortanın bu növü nisbәtәn ucuzdur (sığortanın bu növü nisbәtәn ucuzdur 

vә avtomotik olaraq yalnız yüksәk tәhlükәsi olan әrazilәrin vә avtomotik olaraq yalnız yüksәk tәhlükәsi olan әrazilәrin 
hüdudlarından kәnarda fәaliyyәt göstәrir, lakin gәmilәr hüdudlarından kәnarda fәaliyyәt göstәrir, lakin gәmilәr 
tәhlükәli әraziyә daxil olduqda, әlavә sığorta mükafatı tәhlükәli әraziyә daxil olduqda, әlavә sığorta mükafatı 
ödәnilir);ödәnilir);

2)2) fraxtın itirilmәsi riski.fraxtın itirilmәsi riski. Bu zaman gәmi sahibinә, gәminin Bu zaman gәmi sahibinә, gәminin 
qәza şәraitindә dayanması ilә әlaqәdar olmayan gәlir qәza şәraitindә dayanması ilә әlaqәdar olmayan gәlir 
ödәnilir;ödәnilir;

3)3) xәrclәrin artım riskixәrclәrin artım riski (sığortanın ümumi mәblәğinin (sığortanın ümumi mәblәğinin 3)3) xәrclәrin artım riskixәrclәrin artım riski (sığortanın ümumi mәblәğinin (sığortanın ümumi mәblәğinin 
azaldılması mәqsәdilә, gәminin dәyәrinin 80%azaldılması mәqsәdilә, gәminin dәyәrinin 80%--i tam şәraitә i tam şәraitә 
uyğun olaraq, gәminin dәyәrinin 20%uyğun olaraq, gәminin dәyәrinin 20%--i isә yalnız tam i isә yalnız tam 
şәkildә mәhv olan zamanı vә әn aşağı stavkalar üzrә olan şәkildә mәhv olan zamanı vә әn aşağı stavkalar üzrә olan 
sığorta tәminatının praktiki cәhәtdәn tәqdim olunması sığorta tәminatının praktiki cәhәtdәn tәqdim olunması 
şәraitindә sığorta edilir);şәraitindә sığorta edilir);

4)4) kreditorun maraqları kreditorun maraqları -- sığortanın reysә aid şәrtlәri, tәmir vә sığortanın reysә aid şәrtlәri, tәmir vә 
ya tikinti dövrü (belә hallarda nәinki sığortaçının mәsuliyyәt ya tikinti dövrü (belә hallarda nәinki sığortaçının mәsuliyyәt 
müddәtini ciddi şәkildә tәyin etmәk, elәcә dә xüsusi şәrtlәri müddәtini ciddi şәkildә tәyin etmәk, elәcә dә xüsusi şәrtlәri 
müәyyәn etmәk lazımdır). Mәsәlәn, marşrutu, “buz müәyyәn etmәk lazımdır). Mәsәlәn, marşrutu, “buz 
tәshihlәrini” vә s.tәshihlәrini” vә s.



4.34.3-- 4.44.4 Hava nəqliyyatının Hava nəqliyyatının vvə yə yük ük 
daşınmalarının sığorta olunmasıdaşınmalarının sığorta olunması

�� Hava gәmilәrinin sığorta olunmasıHava gәmilәrinin sığorta olunması-- hava gәmisinin hava gәmisinin 
istismarçılarının, aeroport vә anbarların sahiblәrinin istismarçılarının, aeroport vә anbarların sahiblәrinin 
(operatorlarının), uçuş aparatlarının vә aviasiya sahәsi ilә әlaqәdar (operatorlarının), uçuş aparatlarının vә aviasiya sahәsi ilә әlaqәdar 
olan aviasiya olan aviasiya ––sәnaye kompleksinin mәsuliyyәtinin müxtәlif sәnaye kompleksinin mәsuliyyәtinin müxtәlif 
növlәrinin sığortasının daxil olduğu aviasiya sığortasının әsas növlәrinin sığortasının daxil olduğu aviasiya sığortasının әsas 
növlәrindәn biridir.növlәrindәn biridir.

�� Hava gәmisinin sığortası üzrә polisә adәtәn bu şәrtlәr daxil edilir:Hava gәmisinin sığortası üzrә polisә adәtәn bu şәrtlәr daxil edilir:Hava gәmisinin sığortası üzrә polisә adәtәn bu şәrtlәr daxil edilir:Hava gәmisinin sığortası üzrә polisә adәtәn bu şәrtlәr daxil edilir:
1)1) hava gәmisinin itmәsi (adәtәn hava gәmisi xәbәrdarlıq hava gәmisinin itmәsi (adәtәn hava gәmisi xәbәrdarlıq 

olmadan itdikdә vә onun haqqında 15 gün әrzindә mәlumat olmadan itdikdә vә onun haqqında 15 gün әrzindә mәlumat 
olmadıqda, sığorta ödәnişi ödәnilir);olmadıqda, sığorta ödәnişi ödәnilir);

2)2) mәcburi eniş vә hava gәmisinin xilas olunması üzrә xәrclәr mәcburi eniş vә hava gәmisinin xilas olunması üzrә xәrclәr 
3)3) zәdәlәnmiş hava gәmisinin tәmirinin qiymәti (zәdәlәnmәnin zәdәlәnmiş hava gәmisinin tәmirinin qiymәti (zәdәlәnmәnin 

sığorta hadisәsi nәticәsindә baş vermәsi sübut olunduqda, sığorta hadisәsi nәticәsindә baş vermәsi sübut olunduqda, 
xәrclәrin müvafiq ödәnişinin şәrtlәri vә hәddi müәyyәn xәrclәrin müvafiq ödәnişinin şәrtlәri vә hәddi müәyyәn 
edilir);edilir);

4)4) hava gәmisinin tam şәkildә mәhv olmasının müәyyәn hava gәmisinin tam şәkildә mәhv olmasının müәyyәn 
edilmәsi;edilmәsi;

5)5) abandon hüququna malik olmaqabandon hüququna malik olmaq



�� Yüklәrin sığorta olunmasıYüklәrin sığorta olunması-- yükün sahibinin vә ya yükә görә yükün sahibinin vә ya yükә görә 
maddi mәsuliyyәt daşıyan şәxsin әmlak marağını müdafiә edir. maddi mәsuliyyәt daşıyan şәxsin әmlak marağını müdafiә edir. 
Daşınmanın әsas iştirakçıları aşağıdakı şәxslәrdir:Daşınmanın әsas iştirakçıları aşağıdakı şәxslәrdir:

1)1) yükü göndәrәn şәxsyükü göndәrәn şәxs-- ona mәxsus olan yükü göndәriş ona mәxsus olan yükü göndәriş 
mәntәqәsindәn tәyinat mәntәqәsinә göndәrәn fiziki vә ya mәntәqәsindәn tәyinat mәntәqәsinә göndәrәn fiziki vә ya 
hüquqi şәxs;hüquqi şәxs;

2)2) yükü alan şәxsyükü alan şәxs-- tәyinat mәntәqәsindә bu yükü әldә edәn tәyinat mәntәqәsindә bu yükü әldә edәn 
fiziki vә ya hüquqi şәxs;fiziki vә ya hüquqi şәxs;

3)3) bәrәçibәrәçi-- nәqliyyat vasitәsinә malik olan vә ya onu icarәyә nәqliyyat vasitәsinә malik olan vә ya onu icarәyә 
götürәn fiziki vә ya hüquqi şәxs (nәqliyyat tәşkilatı)götürәn fiziki vә ya hüquqi şәxs (nәqliyyat tәşkilatı)--
Bәrәçi, yük göndәrәn tәrәfindәn ona tәqdim olunan yükü Bәrәçi, yük göndәrәn tәrәfindәn ona tәqdim olunan yükü 
göndәriş mәntәqәsindәn tәyinat mәntәqәsinә gәtirmәli vә göndәriş mәntәqәsindәn tәyinat mәntәqәsinә gәtirmәli vә 
bu yükü sәlahiyyәtli şәxsә (yük alana) tәqdim etmәlidir;bu yükü sәlahiyyәtli şәxsә (yük alana) tәqdim etmәlidir;

4)4) ekspeditorekspeditor-- daşınmaya cәlb olunmuş bütün tәrәflәrin daşınmaya cәlb olunmuş bütün tәrәflәrin 
qarşılıqlı fәaliyyәtini vә koordinasiyasını tәmin edәn, qarşılıqlı fәaliyyәtini vә koordinasiyasını tәmin edәn, 
daşınma müqavilәsi ilә әlaqәdar olan yükboşaltma daşınma müqavilәsi ilә әlaqәdar olan yükboşaltma 
әmәliyyatlarını hәyata keçirәn hüquqi şәxs.әmәliyyatlarını hәyata keçirәn hüquqi şәxs.



4.5 Maliyyə risklərinin sığorta olunması4.5 Maliyyə risklərinin sığorta olunması

�� Maliyyә risklәrinin sığorta olunmasıMaliyyә risklәrinin sığorta olunması-- müxtәlif sәbәblәr müxtәlif sәbәblәr 
nәticәsindә mәdaxilin әldә olunmaması vә ya gәlirin itirilmәsi nәticәsindә mәdaxilin әldә olunmaması vә ya gәlirin itirilmәsi 
riskinin sığorta olunmasını ifadә edәn әmlak sığortasının әsas riskinin sığorta olunmasını ifadә edәn әmlak sığortasının әsas 
növlәrindәn biridir. Maliyyә risklәri müxtәlif olur, mәsәlәn, fiziki növlәrindәn biridir. Maliyyә risklәri müxtәlif olur, mәsәlәn, fiziki 
şәxs iş yerinin itirilmәsinә görә (ştatın ixtisar olunması, şәxs iş yerinin itirilmәsinә görә (ştatın ixtisar olunması, 
müәssisәnin lәğv edilmәsi vә s.) gәlirin әldә edilmәmәsi üzrә, müәssisәnin lәğv edilmәsi vә s.) gәlirin әldә edilmәmәsi üzrә, 
hüquqi şәxs isә personalın sәhvi, bank işçilәrinin sәhlәnkarlığı hüquqi şәxs isә personalın sәhvi, bank işçilәrinin sәhlәnkarlığı 
ilә әlaqәdar olan itkilәr üzrә sığorta oluna bilәr. Sığorta ilә әlaqәdar olan itkilәr üzrә sığorta oluna bilәr. Sığorta 
hadisәlәrinә adәtәn aşağıdakıları aid edirlәr:hadisәlәrinә adәtәn aşağıdakıları aid edirlәr:hadisәlәrinә adәtәn aşağıdakıları aid edirlәr:hadisәlәrinә adәtәn aşağıdakıları aid edirlәr:

�� Sığortanın bu növü sığortanın aşağıdakı növlәrini birSığortanın bu növü sığortanın aşağıdakı növlәrini bir--birinә birinә 
birlәşdirir:birlәşdirir:

11)) maliyyә riskinin sığorta olunmasımaliyyә riskinin sığorta olunması-- gәlir itkilәrinin yәni әldә gәlir itkilәrinin yәni әldә 
olunmamış faizlәrin kompensasiya edilmәsi;olunmamış faizlәrin kompensasiya edilmәsi;

2)2) әmlakın sığorta olunmasıәmlakın sığorta olunması-- banka tәqdim olunan vә banka tәqdim olunan vә 
qaytarılmayan kredit vәsaitlәrinin mәblәği.qaytarılmayan kredit vәsaitlәrinin mәblәği.



�� Bank risklәrinin sığorta olunmasına aşağıdakı növlәr üzrә Bank risklәrinin sığorta olunmasına aşağıdakı növlәr üzrә 
sığortalar daxil edilir:sığortalar daxil edilir:
1)1)bankın xәzinәsindә olan nәğd pullar;bankın xәzinәsindә olan nәğd pullar;
2)2)abonent seyflәrinin içindә olanlar;abonent seyflәrinin içindә olanlar;
3)3)bankın anbarında yerlәşdirilәn qiymәtlilәr;bankın anbarında yerlәşdirilәn qiymәtlilәr;
4)4)bankın әmlakı;bankın әmlakı;
5)5)nәğd pul vәsaitlәrinin nәqli (“inkasator” sığortası);nәğd pul vәsaitlәrinin nәqli (“inkasator” sığortası);
6)6)bankın pul vәsaitlәrinin hesabına bank әmәkdaşlarının bәdbәxt bankın pul vәsaitlәrinin hesabına bank әmәkdaşlarının bәdbәxt 
hadisәlәrdәn sığorta olunması;hadisәlәrdәn sığorta olunması;

7)7)bankın başdayanmadan sığorta olunması;bankın başdayanmadan sığorta olunması;
8)8)bank әmanәtlәrinin bank vәsaitlәri hesabına sığorta olunması;bank әmanәtlәrinin bank vәsaitlәri hesabına sığorta olunması;8)8)bank әmanәtlәrinin bank vәsaitlәri hesabına sığorta olunması;bank әmanәtlәrinin bank vәsaitlәri hesabına sığorta olunması;
9)9)bank әmanәtçilәrinin bank vәsaitlәri hesabına әmanәt müddәti bank әmanәtçilәrinin bank vәsaitlәri hesabına әmanәt müddәti 
vә mәblәği üzrә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta olunması;vә mәblәği üzrә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığorta olunması;

10)10) bank bankomatlarının sığorta olunması;bank bankomatlarının sığorta olunması;
11)11) plastik kartlar vasitәsilә әmәliyyatları hәyata keçirәn kredit plastik kartlar vasitәsilә әmәliyyatları hәyata keçirәn kredit 
müәssisәlәrinin sığorta olunması;müәssisәlәrinin sığorta olunması;

12)12) bank işçilәrinin mәsuliyyәtinin sığorta olunması;bank işçilәrinin mәsuliyyәtinin sığorta olunması;
13)13) intellektual risklәrin vә elәcә dә cinayәtkarın bankın intellektual risklәrin vә elәcә dә cinayәtkarın bankın 
kompüter şәbәkәsinә icazәsiz şәkildә müdaxilә etmәsi kompüter şәbәkәsinә icazәsiz şәkildә müdaxilә etmәsi 
hallarının sığorta olunması;hallarının sığorta olunması;



4.6 Fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakının 4.6 Fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakının 
sığortasısığortası

�� Vәtәndaşların әmlakının sığorta olunmasının müxtәlif növlәri vardır Vәtәndaşların әmlakının sığorta olunmasının müxtәlif növlәri vardır 
vә o sığortanın müstәqil növlәrinә aid olunur:vә o sığortanın müstәqil növlәrinә aid olunur:
1)1) şәxsi avtomobil nәqliyyatının sığorta olunması;şәxsi avtomobil nәqliyyatının sığorta olunması;
2)2) yaşayış binaları (mәnzil vә ya otaq) vә onların konstruktiv yaşayış binaları (mәnzil vә ya otaq) vә onların konstruktiv 

elementlәrinin (örtüklәr, daşıyıcı vә qoruyucu arakәsmәlәr) vә elementlәrinin (örtüklәr, daşıyıcı vә qoruyucu arakәsmәlәr) vә 
elәcә dә tavan, divar vә döşәmәlәrin haşiyәlәrinin mәcmuyunun elәcә dә tavan, divar vә döşәmәlәrin haşiyәlәrinin mәcmuyunun 
sığorta olunması;sığorta olunması;

3)3) tikililәr (bağ evlәri, kotteclәr, şәhәrdәn kәnarda olan yaşayış evlәri, tikililәr (bağ evlәri, kotteclәr, şәhәrdәn kәnarda olan yaşayış evlәri, 
tәsәrrüfat blokları, hamamlar vә s.) vә onların konstruktiv tәsәrrüfat blokları, hamamlar vә s.) vә onların konstruktiv tәsәrrüfat blokları, hamamlar vә s.) vә onların konstruktiv tәsәrrüfat blokları, hamamlar vә s.) vә onların konstruktiv 
elementlәrinin (dam, divar, örtüklәr, fundament vә s.) sığorta elementlәrinin (dam, divar, örtüklәr, fundament vә s.) sığorta 
olunması;olunması;

4)4) ev vә diğәr әmlakın, yәni mәişәt, şәxsi istehlak vә elәcә dә ev vә diğәr әmlakın, yәni mәişәt, şәxsi istehlak vә elәcә dә 
yardımcı tәsәrrüfat predmetlәrinin sığorta olunması;yardımcı tәsәrrüfat predmetlәrinin sığorta olunması;

5)5) buxar çәnlәrinin, qaz anbarının, qaz kәmәrlәrinin, maşınların, buxar çәnlәrinin, qaz anbarının, qaz kәmәrlәrinin, maşınların, 
aparatların vә onlara oxşar diğәr qurquların partlaması nәticәsindә aparatların vә onlara oxşar diğәr qurquların partlaması nәticәsindә 
әmlakın zәdәlәnmә vә ya mәhv olmadan sığorta olunması;әmlakın zәdәlәnmә vә ya mәhv olmadan sığorta olunması;

6)6) su tәchizatı sisteminin qәzaya uğraması nәticәsindә әmlakın su tәchizatı sisteminin qәzaya uğraması nәticәsindә әmlakın 
zәrәrdәn sığorta olunması;zәrәrdәn sığorta olunması;

7)7) elektron avadanlığının “elektron risklәrindәn” sığorta olunması;elektron avadanlığının “elektron risklәrindәn” sığorta olunması;
8)8) soyuducu kameralarında olan әmlakın sığorta olunması;soyuducu kameralarında olan әmlakın sığorta olunması;



�� Ailә tәlәbatlarının 2 kateqoriya üzrә tәmin etmәk üçün Ailә tәlәbatlarının 2 kateqoriya üzrә tәmin etmәk üçün 
vәtәndaşların әmlakı müvafiq sәviyyә üzrә aşağıdakılara vәtәndaşların әmlakı müvafiq sәviyyә üzrә aşağıdakılara 
bölürlәr:bölürlәr:

1)1) üstün sәviyyәdә olan әmlak (yәni, mәhv olması şәxsi vә üstün sәviyyәdә olan әmlak (yәni, mәhv olması şәxsi vә 
ictimai maraqlara tәsir edәn mühüm әhәmiyyәtli әmlak);ictimai maraqlara tәsir edәn mühüm әhәmiyyәtli әmlak);

2)   diğәr әmlaklar (onun mәhv olması vәtәndaşların әsasәn 2)   diğәr әmlaklar (onun mәhv olması vәtәndaşların әsasәn 
şәxsi maraqlarına tәsir edir).şәxsi maraqlarına tәsir edir).

�� Sığorta mәblәğlәri,Sığorta mәblәğlәri, hәr bir sığorta obyektinin müqavilәnin hәr bir sığorta obyektinin müqavilәnin 
imzalanma müddәti üçün hesablanmış sığorta mәblәği üzrә imzalanma müddәti üçün hesablanmış sığorta mәblәği üzrә imzalanma müddәti üçün hesablanmış sığorta mәblәği üzrә imzalanma müddәti üçün hesablanmış sığorta mәblәği üzrә 
tәyin olunur. Yaşayış binası vә ya tikilinin dәyәri tikiliyә sәrf tәyin olunur. Yaşayış binası vә ya tikilinin dәyәri tikiliyә sәrf 
olunan xәrclәrә әsasәn hesablanır vә müvafiq sәnәdlәrlә olunan xәrclәrә әsasәn hesablanır vә müvafiq sәnәdlәrlә 
tәsdiq edilir. Lakin mübahisәli hallarda sığortaçı әmlakı tәsdiq edilir. Lakin mübahisәli hallarda sığortaçı әmlakı 
müstәqil şәkildә qiymәtlәndirә bilәr. Sığortaçı standart yaşayış müstәqil şәkildә qiymәtlәndirә bilәr. Sığortaçı standart yaşayış 
binaları vә tikililәrin dәyәrini, onların ümumi sahәsinin 1 kv binaları vә tikililәrin dәyәrini, onların ümumi sahәsinin 1 kv 
metrinin bazar qiymәti üzrә hesablayır. Sığorta etdirәn şәxs metrinin bazar qiymәti üzrә hesablayır. Sığorta etdirәn şәxs 
tәrәfindәn әldә edilәn ev vә diğәr әmlakın mәblәği, әmlakın tәrәfindәn әldә edilәn ev vә diğәr әmlakın mәblәği, әmlakın 
әldә olunması üçün zәruri olan mәblәğә uyğun olaraq tәyin әldә olunması üçün zәruri olan mәblәğә uyğun olaraq tәyin 
edilir. edilir. 



�� Ev әmlakının sığorta olunması,Ev әmlakının sığorta olunması, faktiki zәrәrin müqavilәdә qeyd faktiki zәrәrin müqavilәdә qeyd 
olunan sığorta mәblәğindәn yüksәk olmayaraq ödәnilmәsini olunan sığorta mәblәğindәn yüksәk olmayaraq ödәnilmәsini 
nәzәrdә tutur. Zәrәr akt vә ona әlavә olunmuş sığorta nәzәrdә tutur. Zәrәr akt vә ona әlavә olunmuş sığorta 
hadisәsinin fakt vә sәbәblәrini tәsdiq edәn sәnәdlәr vasitәsilә hadisәsinin fakt vә sәbәblәrini tәsdiq edәn sәnәdlәr vasitәsilә 
tәyin olunur. Mәsәlәn, mәnzilin su altında qalması zamanı tәmir tәyin olunur. Mәsәlәn, mәnzilin su altında qalması zamanı tәmir 
üçün smeta tәrtib olunur vә elәcә dә әmlakın müxtәlif şәkildә üçün smeta tәrtib olunur vә elәcә dә әmlakın müxtәlif şәkildә 
zәdәlәnmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilir. zәdәlәnmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilir. 
Sığorta etdirәn şәxs müvafiq sәnәdlәri (akt vә smetanı) yanqına Sığorta etdirәn şәxs müvafiq sәnәdlәri (akt vә smetanı) yanqına 
nәzarәt, hidrometeoroloji xidmәt, polis, mәhkәmә nәzarәt, hidrometeoroloji xidmәt, polis, mәhkәmә -- istintaq istintaq 
orqanları vә diğәr dövlәt idarәlәrindәn vә elәcә dә orqanları vә diğәr dövlәt idarәlәrindәn vә elәcә dә 
qiymәtlәndirilmә fәaliyyәtinә cәlb edilәn kommersiya qiymәtlәndirilmә fәaliyyәtinә cәlb edilәn kommersiya 
tәşkilatlarından alır. Sığorta etdirәn şәxs mәhv edilmiş, tәşkilatlarından alır. Sığorta etdirәn şәxs mәhv edilmiş, tәşkilatlarından alır. Sığorta etdirәn şәxs mәhv edilmiş, tәşkilatlarından alır. Sığorta etdirәn şәxs mәhv edilmiş, 
zәdәlәnmiş vә ya oqurlanmış ev әmlakının siyahısını tәrtib edir. zәdәlәnmiş vә ya oqurlanmış ev әmlakının siyahısını tәrtib edir. 

�� Zәrәr bu amillәrdәn tәşkil olunmuşdur:Zәrәr bu amillәrdәn tәşkil olunmuşdur:
 Әşyanın mәhv edilmәsi vә ya oğurlanması zamanıӘşyanın mәhv edilmәsi vә ya oğurlanması zamanı-- onun onun 
bazar qiymәtlәrinә әsaslanan hәqiqi mәblәği ( işlәdilmә bazar qiymәtlәrinә әsaslanan hәqiqi mәblәği ( işlәdilmә 
müddәtini dә nәzәrә almaqla );müddәtini dә nәzәrә almaqla );

 Әşyanın zәdәlәnmәsi zamanıӘşyanın zәdәlәnmәsi zamanı-- onun hәqiqi mәblәği vә sığorta onun hәqiqi mәblәği vә sığorta 
hadisәsinin baş vermәsi nәticәsindә bu әşyanın qiymәtdәn hadisәsinin baş vermәsi nәticәsindә bu әşyanın qiymәtdәn 
düşmüş mәblәği arasında mövcud olan fәrq.düşmüş mәblәği arasında mövcud olan fәrq.



Sığortanın müddәti, aylıq. Sığortanın müddәti, aylıq. Sığorta mükafatının ölçüsü, Sığorta mükafatının ölçüsü, 
illik ödәniş mәblәğindәn olan illik ödәniş mәblәğindәn olan 
% % -- lәr. lәr. 
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�� Sığorta aşağıdakılara tәtbiq olunur:Sığorta aşağıdakılara tәtbiq olunur:
1.1. Binalar, tikililәr,natamam şәkildә olan әsaslı tikinti obyektlәri, Binalar, tikililәr,natamam şәkildә olan әsaslı tikinti obyektlәri, 

nәqliyyat vasitәlәri, maşınlar, avadanlıqlar, inventarlar, maddinәqliyyat vasitәlәri, maşınlar, avadanlıqlar, inventarlar, maddi--
әmtәә qiymәtlilәri vә müәssisә vә tәşkilatlara mәxsus olan әmtәә qiymәtlilәri vә müәssisә vә tәşkilatlara mәxsus olan 
digәr әmlaklar. (әsas sığorta müqavilәsi);digәr әmlaklar. (әsas sığorta müqavilәsi);

2.2. Tәşkilatlar tәrәfindәn yoxlanılmaq, emal, tәmir, daşınma vә s. Tәşkilatlar tәrәfindәn yoxlanılmaq, emal, tәmir, daşınma vә s. 
üçün komissiyaya qәbul olunan әmlaklar.(әlavә sığorta üçün komissiyaya qәbul olunan әmlaklar.(әlavә sığorta 
müqavilәsi);müqavilәsi);

3.3. Kәnd tәsәrrüfatı heyvanları, xәzli heyvanlar, dovşanlar, ev Kәnd tәsәrrüfatı heyvanları, xәzli heyvanlar, dovşanlar, ev 
quşları vә arılar;quşları vә arılar;

4.   Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri (tәbii biçәnәklәrdәn başqa).4.   Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri (tәbii biçәnәklәrdәn başqa).

�� Әmlakın mәblәğinin aşağıdakı şәkildә qiymәtlәndirilmәsindәn Әmlakın mәblәğinin aşağıdakı şәkildә qiymәtlәndirilmәsindәn 
istifadә olunur: istifadә olunur: 
1.1. Bәrpa dәyәrindәn çox olmamaq şәrti ilә balans mәblәği (әsas Bәrpa dәyәrindәn çox olmamaq şәrti ilә balans mәblәği (әsas 

fondların qiymәtlәndirilmәsi üçün);fondların qiymәtlәndirilmәsi üçün);
2.2. Orta bazar vә fәrdi istehsal qiymәtlәri üzrә faktiki maya dәyәri Orta bazar vә fәrdi istehsal qiymәtlәri üzrә faktiki maya dәyәri 

(dövriyyә fondlarının qiymәtlәndirilmәsi üçün);(dövriyyә fondlarının qiymәtlәndirilmәsi üçün);
3.3. Maddi vә әmәk ehtiyatlarının sığorta hadisәsi zamanı istifadә Maddi vә әmәk ehtiyatlarının sığorta hadisәsi zamanı istifadә 

edilәn faktiki dәyәri (natamam tikintinin qiymәtlәndirilmәsi edilәn faktiki dәyәri (natamam tikintinin qiymәtlәndirilmәsi 
üçün);üçün);

4.4. Әmlakın qәbulu üzrә sәnәdlәrin mәblәğiӘmlakın qәbulu üzrә sәnәdlәrin mәblәği



4.7 Kənd təsərrüfatı sığortası4.7 Kənd təsərrüfatı sığortası
�� Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә uzunömrlü әkinlәrin sığorta oluması Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә uzunömrlü әkinlәrin sığorta oluması 

könüllü şәkildә hәyata keçirilir. Sığorta etdirәn şәxslәr kimi ölkә könüllü şәkildә hәyata keçirilir. Sığorta etdirәn şәxslәr kimi ölkә 
qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hüquqiqanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hüquqi-- tәşkilat formasının tәşkilat formasının 
kәnd tәsәrrüfatı üzrә әmtәә istehsalçıları çıxış edirlәr.kәnd tәsәrrüfatı üzrә әmtәә istehsalçıları çıxış edirlәr.

�� Sığortaya aşağıdakılar qәbul edilir: Sığortaya aşağıdakılar qәbul edilir: 
 Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә digәr çoxillik әkmәlәrin (tәbii Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә digәr çoxillik әkmәlәrin (tәbii 
biçәnәk vә otlaq mәhsullarından başqa) mәhsulları;biçәnәk vә otlaq mәhsullarından başqa) mәhsulları;

 Gilәmeyvә vә digәr çoxillik kol bitkilәr;Gilәmeyvә vә digәr çoxillik kol bitkilәr; Gilәmeyvә vә digәr çoxillik kol bitkilәr;Gilәmeyvә vә digәr çoxillik kol bitkilәr;
 Meyvә bağları.Meyvә bağları.

�� Bitki mәhsullarının tam şәkildә mәhv olması zamanı bütün sahәyә Bitki mәhsullarının tam şәkildә mәhv olması zamanı bütün sahәyә 
dәyәn zәrәr bu düsturla hesablanır:dәyәn zәrәr bu düsturla hesablanır:

Z= MZ * SZ= MZ * S

�� Orta mәhsuldarlığın azalması zamanı isә hesabat düsturu aşağıdakı Orta mәhsuldarlığın azalması zamanı isә hesabat düsturu aşağıdakı 
şәkildә olur:şәkildә olur:

Z= (MZ Z= (MZ –– M0) / SM0) / S



�� Kәnd tәsәrrüfatının әmtәә istehsalçılarına mәxsus olan kәnd Kәnd tәsәrrüfatının әmtәә istehsalçılarına mәxsus olan kәnd 
tәsәrrüfatı heyvanlarının sığorta olunmasına (mülkiyyәtin hәr tәsәrrüfatı heyvanlarının sığorta olunmasına (mülkiyyәtin hәr 
hansı bir hüquqihansı bir hüquqi-- tәşkilati forması) aşağıdakılar daxildir:tәşkilati forması) aşağıdakılar daxildir:
 6 ay yaş dövründә olan iribuynuzlu mal6 ay yaş dövründә olan iribuynuzlu mal-- qara, keçi vә qara, keçi vә 
qoyunların sığorta olunması;qoyunların sığorta olunması;

 1 yaş dövründә olan at, dәvә, ulaq, qatır vә s.1 yaş dövründә olan at, dәvә, ulaq, qatır vә s.--nin sığorta nin sığorta 
olunması;olunması;

 4 aylıq yaş dövründә olan donuz, xәzli heyvan vә 4 aylıq yaş dövründә olan donuz, xәzli heyvan vә 
dovşanların sığorta olunması;dovşanların sığorta olunması;

 5 aylıq yaş dövründә olan ev quşlarının sığorta olunması;5 aylıq yaş dövründә olan ev quşlarının sığorta olunması; 5 aylıq yaş dövründә olan ev quşlarının sığorta olunması;5 aylıq yaş dövründә olan ev quşlarının sığorta olunması;
 1 aylıq yaş dövründә olan vә broylerlәrin istehsalında 1 aylıq yaş dövründә olan vә broylerlәrin istehsalında 
ixtisaslaşmış tәsәrrüfat quşlarının sığorta olunması;ixtisaslaşmış tәsәrrüfat quşlarının sığorta olunması;

 pәtәklәrdәki arı ailәlәrin sığorta olunması.pәtәklәrdәki arı ailәlәrin sığorta olunması.

�� Sığorta müqavilәsinin imzalanmasından әvvәl sığorta etdirәn Sığorta müqavilәsinin imzalanmasından әvvәl sığorta etdirәn 
şәxslәr әrizәdә heyvanların növünü, onların yaş qrupunu, sayını şәxslәr әrizәdә heyvanların növünü, onların yaş qrupunu, sayını 
vә hәqiqi dәyәrini vә elәcә dә arzu olunan sığorta mәblәğini vә hәqiqi dәyәrini vә elәcә dә arzu olunan sığorta mәblәğini 
qeyd etmәlidirlәr. Sığorta müqavilәsi heyvanlara ilkin baxış qeyd etmәlidirlәr. Sığorta müqavilәsi heyvanlara ilkin baxış 
keçirildikdәn sonra mәsuliyyәtin tam hәcmi vә ya ayrıkeçirildikdәn sonra mәsuliyyәtin tam hәcmi vә ya ayrı-- ayrı ayrı 
sığorta risklәri üzrә imzalanır.sığorta risklәri üzrә imzalanır.



4.84.8-- 4.9 Texniki risklərin sığortalanması 4.9 Texniki risklərin sığortalanması 
vvə sə siyasi risklərin sığortalanmasıiyasi risklərin sığortalanması

�� Texniki risklәrin sığorta olunmasıTexniki risklәrin sığorta olunması qәza, bәdbәxt hadisә vә tәhlükәli qәza, bәdbәxt hadisә vә tәhlükәli 
zәrәrlәrin yaranma riski ilә әlaqәdar olaraq istifadә edilәn mürәkkәb vә zәrәrlәrin yaranma riski ilә әlaqәdar olaraq istifadә edilәn mürәkkәb vә 
bahalı sәnaye texnologiyasına tәtbiq olunur.bahalı sәnaye texnologiyasına tәtbiq olunur. Tәcrübәdә xüsusu Tәcrübәdә xüsusu 
әlamәtlәrә malik olan sığortanı sәrbәst növlәrә ayırırlar:әlamәtlәrә malik olan sığortanı sәrbәst növlәrә ayırırlar:
 tikintitikinti--montaj sığortası;montaj sığortası;
 maşınların sınma hallarından sığorta olunması;maşınların sınma hallarından sığorta olunması;
 elektrik avadanlığının sığorta olunması;elektrik avadanlığının sığorta olunması;
 hәrәkәt avadanlığının sığorta olunması;hәrәkәt avadanlığının sığorta olunması; hәrәkәt avadanlığının sığorta olunması;hәrәkәt avadanlığının sığorta olunması;
 mühәndis tikililәrinin sığorta olunması.mühәndis tikililәrinin sığorta olunması.

�� Aşağıdakı tәzahürlәrin vasitәsilә baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin Aşağıdakı tәzahürlәrin vasitәsilә baş verәn bәdbәxt hadisәlәrin 
nәticәsindә sığorta olunmuş әşyalara dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi hәyata nәticәsindә sığorta olunmuş әşyalara dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi hәyata 
keçirilir:keçirilir:
 eksperimental vә tәdqiqat işlәri;eksperimental vә tәdqiqat işlәri;
 tikinti texnikası vә nәqliyyat vasitәlәrinin sınmaları nәticәsindә baş tikinti texnikası vә nәqliyyat vasitәlәrinin sınmaları nәticәsindә baş 

verәn zәdәlәnmәlәr;verәn zәdәlәnmәlәr;
 mәhv olma nәticәsindә yaranan zәrәrlәr kimyәvi maddәlәrin, mәhv olma nәticәsindә yaranan zәrәrlәr kimyәvi maddәlәrin, 

daşların, sәnәd vә qiymәtli kağızların zәdәlәnmәsindәn yaranan vә daşların, sәnәd vә qiymәtli kağızların zәdәlәnmәsindәn yaranan vә 
elәcә dә inventariyasiya zamanı aşkar olunan zәrәrlәr. elәcә dә inventariyasiya zamanı aşkar olunan zәrәrlәr. 



�� Sığortaçı aşağıdakı amillәr nәticәsindә әmlakın mәhv olması vә Sığortaçı aşağıdakı amillәr nәticәsindә әmlakın mәhv olması vә 
ya zәdәlәnmәsi zamanı dәyәn zәrәri ödәmәlidir:ya zәdәlәnmәsi zamanı dәyәn zәrәri ödәmәlidir:
 sığorta olunmuş maşın, mexanizm, avadanlıq vә alәtlәrin sığorta olunmuş maşın, mexanizm, avadanlıq vә alәtlәrin 
qәflәtәn sınması vә yaxud onlarda nasazlığın aşkar olunması;qәflәtәn sınması vә yaxud onlarda nasazlığın aşkar olunması;

 sığorta etdirәn şәxsin, personalın vә ya üçüncü şәxslәrin yalnış sığorta etdirәn şәxsin, personalın vә ya üçüncü şәxslәrin yalnış 
fәaliyyәti vә ehtiyatsızlığı;fәaliyyәti vә ehtiyatsızlığı;

 tros vә zәncirlәrin qırılması, sığorta olunmuş әşyaların digәr tros vә zәncirlәrin qırılması, sığorta olunmuş әşyaların digәr 
әşyalarla toqquşması zamanı sınması;әşyalarla toqquşması zamanı sınması;

 mexanizmlәrin kәnar vasitәlәrlә yüklәnmәsi, hәddindәn artıq mexanizmlәrin kәnar vasitәlәrlә yüklәnmәsi, hәddindәn artıq 
qızdırılması, vibrasiyası, xarab edilmәsi vә paslanması qızdırılması, vibrasiyası, xarab edilmәsi vә paslanması 
(pәrçimlәnmәsi);(pәrçimlәnmәsi);(pәrçimlәnmәsi);(pәrçimlәnmәsi);

 materiallarda mәrkәzәqaçma qüvvәsinin fәaliyyәti;materiallarda mәrkәzәqaçma qüvvәsinin fәaliyyәti;
 buxar vә mayelәrin vasitәsilә hәrәkәt edәn çәn vә cihazlarda buxar vә mayelәrin vasitәsilә hәrәkәt edәn çәn vә cihazlarda 
mayenin kifayәt qәdәr olmaması vә ya hidravlik zәrbә;mayenin kifayәt qәdәr olmaması vә ya hidravlik zәrbә;

 elektrik enercisinin qısa qapanması, elektrik şәbәkәsinin elektrik enercisinin qısa qapanması, elektrik şәbәkәsinin 
yüklәnmәsi, cәrәyan vә atmosfer dәrәcәsinin azalması şәklindә yüklәnmәsi, cәrәyan vә atmosfer dәrәcәsinin azalması şәklindә 
olan tәsir;olan tәsir;

 bilavasitә olaraq adı çәkilәn alәtin yanğına sәbәb olması bilavasitә olaraq adı çәkilәn alәtin yanğına sәbәb olması 
nәticәsindә dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi şәrti ilә buxar çәnlәri, nәticәsindә dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi şәrti ilә buxar çәnlәri, 
daxili yanma mühәrriklәri vә enerjinin digәr mәnbәlәrinin daxili yanma mühәrriklәri vә enerjinin digәr mәnbәlәrinin 
partlaması;partlaması;



�� Sığortanın bu növünün xüsusiyyәti siyasi rejim, daxili valyutanın Sığortanın bu növünün xüsusiyyәti siyasi rejim, daxili valyutanın 
konvertasiya şәrtlәri, gәlirin ixracat üzrә dәyişikliklәrә mәruz konvertasiya şәrtlәri, gәlirin ixracat üzrә dәyişikliklәrә mәruz 
qalması ilә bağlı dağıdıcı zәrәrlәrә әsaslanır. qalması ilә bağlı dağıdıcı zәrәrlәrә әsaslanır. 

�� Sığorta müqavilәsi siyasi risklәrin sığorta olunmasının xüsusi Sığorta müqavilәsi siyasi risklәrin sığorta olunmasının xüsusi 
şәrtlәrinә әsasәn imzalandıqda belә risklәriin ödәnilmәsi şәrtlәrinә әsasәn imzalandıqda belә risklәriin ödәnilmәsi 
mümkündür. Müqavilәdә aşağıdakı risklәr qeyd olunmuşdur:mümkündür. Müqavilәdә aşağıdakı risklәr qeyd olunmuşdur:

 investorun mülkiyyәtinin müsadirә edilmәsi, millilәşdirilmәsi vә investorun mülkiyyәtinin müsadirә edilmәsi, millilәşdirilmәsi vә 
ya ekspropriasiyası;ya ekspropriasiyası;

 investorun әmlak marağına zәrәr vuran hәrbi vәziyyәt, vәtәndaş investorun әmlak marağına zәrәr vuran hәrbi vәziyyәt, vәtәndaş 
iğtişaşları vә sosial itaәtsizlik;iğtişaşları vә sosial itaәtsizlik;iğtişaşları vә sosial itaәtsizlik;iğtişaşları vә sosial itaәtsizlik;

 milli valyutanın konvertasiya olunmasını mәhdudlaşdırmaq vә milli valyutanın konvertasiya olunmasını mәhdudlaşdırmaq vә 
elәcә dә kapital vә gәlirin ixrac olunmasını mürәkkәblәşdirәn vә elәcә dә kapital vә gәlirin ixrac olunmasını mürәkkәblәşdirәn vә 
ya qadağan edәn qanunvercilik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi.ya qadağan edәn qanunvercilik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi.

�� Sığorta obyektlәrinә investisiyaların aşağıdakı növlәri daxil edilir:Sığorta obyektlәrinә investisiyaların aşağıdakı növlәri daxil edilir:
 sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar vә elәcә dә iştirak hüququ ;sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar vә elәcә dә iştirak hüququ ;
 tikintitikinti-- montaj işlәri, istehsalın modernlәşdirilmәsi vә s. ilә montaj işlәri, istehsalın modernlәşdirilmәsi vә s. ilә 
әlaqәdar olan vasitәli investisiyalar;әlaqәdar olan vasitәli investisiyalar;

 lisenziyalaşdırılma vә s. ilә әlaqәdar olan әmlak hüququ;lisenziyalaşdırılma vә s. ilә әlaqәdar olan әmlak hüququ;
 ssudalar, kreditlәr vә investisiyaların digәr növlәri.ssudalar, kreditlәr vә investisiyaların digәr növlәri.



VI FəsilVI Fəsil-- Sığorta tariflərinin Sığorta tariflərinin 
qurulması metodikası.qurulması metodikası.

1.1. Sığorta fondunun tәşkilindә sığorta Sığorta fondunun tәşkilindә sığorta 
tariflәrinin әhәmiyyәti, tәrkibi vә tariflәrinin әhәmiyyәti, tәrkibi vә 
quruluşuquruluşu

2.2. Şәxsi vә әmlak sığortasında tarif Şәxsi vә әmlak sığortasında tarif 2.2. Şәxsi vә әmlak sığortasında tarif Şәxsi vә әmlak sığortasında tarif 
dәrәcәlәrinin qurulması xüsusiyyәtlәridәrәcәlәrinin qurulması xüsusiyyәtlәri

3.3. Tarif siyasәti vә müasir şәraitdә onun Tarif siyasәti vә müasir şәraitdә onun 
tәkmillәşdirilmәsitәkmillәşdirilmәsi



2 Şəxsi və əmlak sığortasında tarif 2 Şəxsi və əmlak sığortasında tarif 
dərəcələrinin qurulması xüsusiyyətləri.dərəcələrinin qurulması xüsusiyyətləri.

�� Şәxsi sığortada tam tarif dәrәcәsi, yaxud bruttoŞәxsi sığortada tam tarif dәrәcәsi, yaxud brutto-- stavka, stavka, 
nettonetto-- stavka vә әlavәdәn ibarәtdir. Nettostavka vә әlavәdәn ibarәtdir. Netto-- stavkanın tәyinatı stavkanın tәyinatı 
sığorta mәblәğlәrinin ödәnilmәsi üçün әsas yaratmaqdır. sığorta mәblәğlәrinin ödәnilmәsi üçün әsas yaratmaqdır. 
Әlavә isә sığorta әmәliyyatının aparılmasına çәkilәn xәrclәri Әlavә isә sığorta әmәliyyatının aparılmasına çәkilәn xәrclәri 
әks etdirir. Şәxsi sığortada tarif stavkaları birdәfәlik vә illik әks etdirir. Şәxsi sığortada tarif stavkaları birdәfәlik vә illik 
olur. Birdәfәlik stavka bütün sığorta haqqının sığorta olur. Birdәfәlik stavka bütün sığorta haqqının sığorta 
müddәtinin әvvәlindә ödәnilmәsini nәzәrdә tutur. Illik müddәtinin әvvәlindә ödәnilmәsini nәzәrdә tutur. Illik 
stavkada isә haqqın hissәstavkada isә haqqın hissә-- hissә ödәnilmәsi, habelә aylar üzrә hissә ödәnilmәsi, habelә aylar üzrә stavkada isә haqqın hissәstavkada isә haqqın hissә-- hissә ödәnilmәsi, habelә aylar üzrә hissә ödәnilmәsi, habelә aylar üzrә 
bölgüsü dә nәzәrdә tutulur.bölgüsü dә nәzәrdә tutulur.

�� Hәyatın qarışıq sığortasında nettoHәyatın qarışıq sığortasında netto-- stavka 3 hissәdәn stavka 3 hissәdәn 
ibarәtdir:ibarәtdir:

1.1. yaşama nettoyaşama netto-- stavkası,stavkası,
2.2. ölüm hallarının nettoölüm hallarının netto-- stavkası,stavkası,
3.3. әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi hallarının nettoәmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi hallarının netto-- stavkası.stavkası.



Şəxsi sığortada tarif dərəcələrinin hesablanması üçün Şəxsi sığortada tarif dərəcələrinin hesablanması üçün 
istifadə edilən ölüm cədvəlinin strukturu belədir:istifadə edilən ölüm cədvəlinin strukturu belədir:

x x lx lx dx dx qx qx 
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�� Uşaqların sığortası üzrә tarif dәrәcәlәrinin hesablanması Uşaqların sığortası üzrә tarif dәrәcәlәrinin hesablanması 
metodikası daha çox spesifikliyi ilә fәrqlәnir. Tarif stavkası bu metodikası daha çox spesifikliyi ilә fәrqlәnir. Tarif stavkası bu 
zaman 5 hissәni nәzәrdә tutur: zaman 5 hissәni nәzәrdә tutur: 

1)1) yaşama hallarında ödәnişlәr,yaşama hallarında ödәnişlәr,
2)2) müqavilәnin fәaliyyәt göstәrdiyi müddәtdә sığorta olunanın müqavilәnin fәaliyyәt göstәrdiyi müddәtdә sığorta olunanın 

ölümü hallarında möhkәm mәblәğdә yardım ödәnilmәsi,ölümü hallarında möhkәm mәblәğdә yardım ödәnilmәsi,
3)3) ölüm anınadәk sığorta olunanın ödәdiyi haqq mәblәğinin ölüm anınadәk sığorta olunanın ödәdiyi haqq mәblәğinin 

geri qaytarılması,geri qaytarılması,geri qaytarılması,geri qaytarılması,
4)  bәdbәxt hadisә nәticәsindә sağlamlığın ciddi pozulması ilә 4)  bәdbәxt hadisә nәticәsindә sağlamlığın ciddi pozulması ilә 

bağlı ödәmәlәr,bağlı ödәmәlәr,
5)  әmәliyyatın aparılmasına çәkilәn xәrcin ödәnilmәsi.5)  әmәliyyatın aparılmasına çәkilәn xәrcin ödәnilmәsi.

�� Birdәfәlik nettoBirdәfәlik netto--stavkanın qaytarılmasının mümkünlüyünü stavkanın qaytarılmasının mümkünlüyünü 
nәzәrdә tutan tarif hissәsinin hesablanması üçün düstur belә nәzәrdә tutan tarif hissәsinin hesablanması üçün düstur belә 
ifadә oluna bilәr:ifadә oluna bilәr:

nAx * 1nPx; nAx * 1nPx; 



Aşağıdakı cədvəldə 5 il üzrə sığorta məbləği, sığorta Aşağıdakı cədvəldə 5 il üzrə sığorta məbləği, sığorta 
ödənişləri, sığorta məbləğinin zərərliliyi göstərilmişdir:ödənişləri, sığorta məbləğinin zərərliliyi göstərilmişdir:

Illәr Illәr Sığorta Sığorta 
mәblәği mln. mәblәği mln. 
manat manat 

Sığorta Sığorta 
ödәnişlәri ödәnişlәri 
mәblәği mәblәği 
mln.manatmln.manat

Sığorta Sığorta 
mәblәğinin mәblәğinin 
zәrәrliliyi % zәrәrliliyi % 

BirinciBirinci 25602560 15,415,4 15,415,4BirinciBirinci

IkinciIkinci

Üçüncü Üçüncü 

Dördüncü Dördüncü 

Beşinci Beşinci 

25602560

28402840

31503150

35703570

4130 4130 

15,415,4

31,231,2

6,36,3

14,314,3

8,2 8,2 

15,415,4

31,231,2

6,36,3

14,314,3

8,2 8,2 

Orta 5 illik Orta 5 illik 16250 16250 75,4 75,4 0,5 0,5 



3 Tarif siyasəti və müasir şəraitdə onun 3 Tarif siyasəti və müasir şəraitdə onun 

təkmilləşdirilməsitəkmilləşdirilməsi

�� Tarif siyasәti dedikdә, sığortanın müvәffәqiyyәtli vә qeyri zәrәrli Tarif siyasәti dedikdә, sığortanın müvәffәqiyyәtli vә qeyri zәrәrli 
inkişafını tәmin edәn sığorta tariflәrinin müәyyәn edilmәsi vә inkişafını tәmin edәn sığorta tariflәrinin müәyyәn edilmәsi vә 
nizama salınması sahәsindә sığortaçının mәqsәdyönlü fәaliyyәti nizama salınması sahәsindә sığortaçının mәqsәdyönlü fәaliyyәti 
başa düşülür.başa düşülür.

�� Tarif siyasәti aşağıdakı başlıca prinsiplәrә әsaslanır:Tarif siyasәti aşağıdakı başlıca prinsiplәrә әsaslanır:Tarif siyasәti aşağıdakı başlıca prinsiplәrә әsaslanır:Tarif siyasәti aşağıdakı başlıca prinsiplәrә әsaslanır:

1)1)Tәrәflәrin sığorta münasibәtlәrinin ekvivalentliyi;Tәrәflәrin sığorta münasibәtlәrinin ekvivalentliyi;
2)2)Sığorta tariflәrinin sığorta olunanların geniş dairәsi üçün Sığorta tariflәrinin sığorta olunanların geniş dairәsi üçün 
imkan daxilindә olması;imkan daxilindә olması;

3)3)Uzun müddәt әrzindә sığorta tariflәrinin hәcminin dәyişmәz Uzun müddәt әrzindә sığorta tariflәrinin hәcminin dәyişmәz 
qalması;qalması;

4)4)Sığorta mәsyliyyәti hәcminin genişlәndirilmәsi;Sığorta mәsyliyyәti hәcminin genişlәndirilmәsi;
5)5)Sığorta әmәliyyatlarının öz xәrcini ödәmә vә rentabelli Sığorta әmәliyyatlarının öz xәrcini ödәmә vә rentabelli 
olması.olması.



�� Ümumiyyәtlә tarif siyasәti müәyyәn edilәrkәn aşağıdakı mәsәlәlәrә Ümumiyyәtlә tarif siyasәti müәyyәn edilәrkәn aşağıdakı mәsәlәlәrә 
diqqәt verilmәlidir:diqqәt verilmәlidir:

 Sığorta tariflәrindәn bacarıqla istifadә edilmәsi sığorta işinin Sığorta tariflәrindәn bacarıqla istifadә edilmәsi sığorta işinin 
gәlәcәk inkişafında möhkәm tәminatdır;gәlәcәk inkişafında möhkәm tәminatdır;

 Sığorta fondunun optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә Sığorta fondunun optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә 
sığorta tariflәri çox mühüm iqtisadi alәtdir;sığorta tariflәri çox mühüm iqtisadi alәtdir;

 Sığorta tariflәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi sığorta Sığorta tariflәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi sığorta 
әmәliyyatlarının maliyyә davamlılığının әsasıdır;әmәliyyatlarının maliyyә davamlılığının әsasıdır;

 Şәxsi vә әmlak sığortasında tarif dәrәcәlәrinin qurulmasının Şәxsi vә әmlak sığortasında tarif dәrәcәlәrinin qurulmasının 
özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri vardır. Şәxsi sığorta üzrә tarif özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri vardır. Şәxsi sığorta üzrә tarif 
dәrәcәlәri riyazi vә statistik qanunauyğunluqlar sistemi olan dәrәcәlәri riyazi vә statistik qanunauyğunluqlar sistemi olan dәrәcәlәri riyazi vә statistik qanunauyğunluqlar sistemi olan dәrәcәlәri riyazi vә statistik qanunauyğunluqlar sistemi olan 
aktuar hesablaşmalar nәzәriyyәsi әsasında müәyyәn edilir. aktuar hesablaşmalar nәzәriyyәsi әsasında müәyyәn edilir. 

 Sığorta tariflәrinin müәyyәn edilmәsindә statistik müşahidәlәr Sığorta tariflәrinin müәyyәn edilmәsindә statistik müşahidәlәr 
nәticәsindә әldә olunan mәlumatların böyük әhәmiyyәti vardır. nәticәsindә әldә olunan mәlumatların böyük әhәmiyyәti vardır. 
Bu mәqsәdlә Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatlarından Bu mәqsәdlә Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatlarından 
istifadә olunması mәqsәdә müvafiqdir;istifadә olunması mәqsәdә müvafiqdir;

 Düzgün tarif siyasәtinin işlәnibDüzgün tarif siyasәtinin işlәnib-- hazırlanmasının böyük iqtisadi hazırlanmasının böyük iqtisadi 
vә sosial әhәmiyyәti vardır;vә sosial әhәmiyyәti vardır;

 Düzgün tәşkil edilmş sığorta fondunun vәsaitlәrindәn kredit Düzgün tәşkil edilmş sığorta fondunun vәsaitlәrindәn kredit 
resursları vә investisiyalar kimi istifadә etmәk mümkündür vә bu resursları vә investisiyalar kimi istifadә etmәk mümkündür vә bu 
mәsәlә indiki şәraitdә böyük aktuallıq kәsb edir.mәsәlә indiki şәraitdә böyük aktuallıq kәsb edir.



VIIVII-- Fəsil YenidənsığortalamaFəsil Yenidənsığortalama
�� YenidәnsığortaYenidәnsığorta sığorta cәmiyәtinin kapital, ehtiyat fondları vә sığorta cәmiyәtinin kapital, ehtiyat fondları vә 

digәr aktivlәrin ölçüsündәn asılı olmayaraq onun normal digәr aktivlәrin ölçüsündәn asılı olmayaraq onun normal 
fәaliyyәtini vә elәcә dә sığorta әmәliyyatlarının maliyyә sabitliyini fәaliyyәtini vә elәcә dә sığorta әmәliyyatlarının maliyyә sabitliyini 
tәmin edәn әsas şәrtlәrdәn biridir.tәmin edәn әsas şәrtlәrdәn biridir.

�� Sığorta ehtimal nәzәriyyәsinә әsaslanır vә bu nәzәriyyәlәrdәn әn Sığorta ehtimal nәzәriyyәsinә әsaslanır vә bu nәzәriyyәlәrdәn әn 
әsası böyük әdәdlәr qanununda öz әksini tapmışdır. Bu qanuna әsası böyük әdәdlәr qanununda öz әksini tapmışdır. Bu qanuna 
әsasәn böyük sayda tәsadüfi amillәrin fәaliyyәti hadisәdәn asılı әsasәn böyük sayda tәsadüfi amillәrin fәaliyyәti hadisәdәn asılı 
olmayan nәticәlәrin ümumi şәrtlәrini әmәlә gәtirir. Sığortada bu olmayan nәticәlәrin ümumi şәrtlәrini әmәlә gәtirir. Sığortada bu olmayan nәticәlәrin ümumi şәrtlәrini әmәlә gәtirir. Sığortada bu olmayan nәticәlәrin ümumi şәrtlәrini әmәlә gәtirir. Sığortada bu 
qanunun mahiyyәti aşağıdakı mәna kәsb edir: risklәrin (sığorta qanunun mahiyyәti aşağıdakı mәna kәsb edir: risklәrin (sığorta 
obyektlәrinin) sayı nә qәdәr çox vә onlar öz ölçülәrinә vә obyektlәrinin) sayı nә qәdәr çox vә onlar öz ölçülәrinә vә 
tәhlükәyә mәruz qalmalarına görә birtәhlükәyә mәruz qalmalarına görә bir-- birinә nә qәdәr oxşar birinә nә qәdәr oxşar 
olarlarsa, onların sığorta çantası (sığorta olunmuş obyektlәrin olarlarsa, onların sığorta çantası (sığorta olunmuş obyektlәrin 
mәcmuyu) bir o qәdәr sabit olur. mәcmuyu) bir o qәdәr sabit olur. 

�� Yenidәnsığorta etdirәn riski sığortaya qәbul edәn vә onun Yenidәnsığorta etdirәn riski sığortaya qәbul edәn vә onun 
mәblәğinin bir hissәsini yenidәnsığorta mәqsәdilә digәr mәblәğinin bir hissәsini yenidәnsığorta mәqsәdilә digәr 
sığortaçıya tәqdim edәn sığortaçıdır; onu hәmçinin sığortaçıya tәqdim edәn sığortaçıdır; onu hәmçinin ötürücü ötürücü 
kompaniyakompaniya vә ya vә ya sedentsedent adlandırırlar.adlandırırlar.



�� Yenidәnsığortaya risklәri qәbul edәn sığortaçını Yenidәnsığortaya risklәri qәbul edәn sığortaçını yenidәnyenidәn-- sığortaçısığortaçı
adlandırırlar.adlandırırlar.

�� Riski yenidәn sığorta prosesinә qәbul edәn yenidәnsığortaçı onu Riski yenidәn sığorta prosesinә qәbul edәn yenidәnsığortaçı onu 
qismәn digәr sığortaçıya (yenidәn sığortaçıya) ötürә bilәr. Bu qismәn digәr sığortaçıya (yenidәn sığortaçıya) ötürә bilәr. Bu 
әmәliyyat әmәliyyat retrossesiyaretrossesiya adlanır, riski retrossesiyaya tәqdim edәn adlanır, riski retrossesiyaya tәqdim edәn 
yenidәnsığortaçını isә yenidәnsığortaçını isә retrossesionerretrossesioner adlandırırlar.adlandırırlar.

�� Yenidәnsığorta üzrә müqavilәyә әsasәn, yenidәnsığorta etdirәn şәxs Yenidәnsığorta üzrә müqavilәyә әsasәn, yenidәnsığorta etdirәn şәxs 
yenidәnsığortaya tәtbiq olunan risklәrin siyahısını sistematik olaraq yenidәnsığortaya tәtbiq olunan risklәrin siyahısını sistematik olaraq 
yenidәnsığortaçıya göndәrmәlidir. Bu siyahını yenidәnsığorta yenidәnsığortaçıya göndәrmәlidir. Bu siyahını yenidәnsığorta 
prosesindә prosesindә borderobordero adlandırırlar adlandırırlar 

�� Yenidәnsığorta etdirәn rüb әrzindә bir dәfә yenidәnsığortaçıya Yenidәnsığorta etdirәn rüb әrzindә bir dәfә yenidәnsığortaçıya 
göndәrilәn borderoların siyahısını tәqdim edir. Bunu göndәrilәn borderoların siyahısını tәqdim edir. Bunu rekapitulyasiya rekapitulyasiya 
adlandırırlar. Yenidәnsığorta prosesindә adlandırırlar. Yenidәnsığorta prosesindә eksedenteksedent -- riski sığortaya riski sığortaya adlandırırlar. Yenidәnsığorta prosesindә adlandırırlar. Yenidәnsığorta prosesindә eksedenteksedent -- riski sığortaya riski sığortaya 
qәbul edәn sığorta kompaniyasının onun mәblәğinin öz saxlama qәbul edәn sığorta kompaniyasının onun mәblәğinin öz saxlama 
hәddindәn yuxarı olan riskin mәblәğidir hәddindәn yuxarı olan riskin mәblәğidir 

�� ResiprositiResiprositi –– yenidәnsığorta etdirәn tәrәfindәn yenidәn sığorta üzrә yenidәnsığorta etdirәn tәrәfindәn yenidәn sığorta üzrә 
müqavilәlәrin yenidәnsığortaçı tәrәfindәn tәqdim olunan adekvat müqavilәlәrin yenidәnsığortaçı tәrәfindәn tәqdim olunan adekvat 
qarşılığına qarşı yerlәşdirilәn tәcrübәdir. qarşılığına qarşı yerlәşdirilәn tәcrübәdir. 

�� Slip Slip –– fakultativ yenidәnsığorta sahәsindә yenidәnsığorta etdirәn fakultativ yenidәnsığorta sahәsindә yenidәnsığorta etdirәn 
tәrәfindәn potensial yenidәnsığortaçıya göndәrilәn sәnәddir. Bu tәrәfindәn potensial yenidәnsığortaçıya göndәrilәn sәnәddir. Bu 
sәnәdlәrә aşağıdakılar daxildir: ötürücü kompaniyanın (yәni sedentin) sәnәdlәrә aşağıdakılar daxildir: ötürücü kompaniyanın (yәni sedentin) 
adı, yenidәnsığortaçıya tәtbiq edilәn riskin xarakteristikası, sığortanın adı, yenidәnsığortaçıya tәtbiq edilәn riskin xarakteristikası, sığortanın 
mәblәği, sığortaçının şәrtlәri, mükafatın stavkası, şәxsi (yәni öz mәblәği, sığortaçının şәrtlәri, mükafatın stavkası, şәxsi (yәni öz 
saxlama) mәblәğ vә s. saxlama) mәblәğ vә s. 



�� Fakultativ yenidәn sığortadan fәrqli olaraq, yenidәnsığorta Fakultativ yenidәn sığortadan fәrqli olaraq, yenidәnsığorta 
etdirәn vә yenidәnsığortaçı arasında mövcud olan müqavilә etdirәn vә yenidәnsığortaçı arasında mövcud olan müqavilә 
münasibәtlәri mütlәq vә obliqatorlu xüsusiyyәtә malikdir. münasibәtlәri mütlәq vә obliqatorlu xüsusiyyәtә malikdir. 
Yenidәn sığorta müqavilәsi tәrәflәrin (yenidәnsığorta etdirәn Yenidәn sığorta müqavilәsi tәrәflәrin (yenidәnsığorta etdirәn 
vә yenidәn sığortaçı) qarşılıqlı münasibәtlәrini tәyin edәn vә vә yenidәn sığortaçı) qarşılıqlı münasibәtlәrini tәyin edәn vә 
onların hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn edәn hüquqi sәnәddir.onların hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn edәn hüquqi sәnәddir.

�� Müqavilә icbari (obliqatorlu) xüsusiyyәtә malik olduğundan, Müqavilә icbari (obliqatorlu) xüsusiyyәtә malik olduğundan, 
yenidәn sığorta etdirәn şәxs yenidәn sığortaya “hәr bir” riski yenidәn sığorta etdirәn şәxs yenidәn sığortaya “hәr bir” riski 
tәqdim etmәyi, yenidәn sığortaçı isә bu risklәri şәxsi tәqdim etmәyi, yenidәn sığortaçı isә bu risklәri şәxsi tәqdim etmәyi, yenidәn sığortaçı isә bu risklәri şәxsi tәqdim etmәyi, yenidәn sığortaçı isә bu risklәri şәxsi 
mәsuliyyәtinә müәyyәn paya uyğun olaraq qәbul etmәyi öz mәsuliyyәtinә müәyyәn paya uyğun olaraq qәbul etmәyi öz 
öhdәsinә götürür.öhdәsinә götürür.

�� Yenidәnsığorta müqavilәlәri 2 әsas qrupa: proporsional vә Yenidәnsığorta müqavilәlәri 2 әsas qrupa: proporsional vә 
qeyri proporsional müqavilәlәrә ayrılırlar. Birinci müqavilәyә qeyri proporsional müqavilәlәrә ayrılırlar. Birinci müqavilәyә 
kvot vә eksedent vә yaxud da eksedent mәblәğinin kvot vә eksedent vә yaxud da eksedent mәblәğinin 
müqavilәlәri, ikinci müqavilәyә isә ekssedentmüqavilәlәri, ikinci müqavilәyә isә ekssedent--zәrәr vә zәrәr vә 
ekssedentekssedent--zәrәrlik üzrә müqavilәlәr daxil edilir.zәrәrlik üzrә müqavilәlәr daxil edilir.



�� Eksedent müqavilәsi.Eksedent müqavilәsi. Bu müqavilә üzrә olan yenidәnsığorta Bu müqavilә üzrә olan yenidәnsığorta 
mexanizminin tәyinedici amillәrindәn biri dә sığorta kompaniyası mexanizminin tәyinedici amillәrindәn biri dә sığorta kompaniyası 
tәrәfindәn iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmış mәblәğin әlavә tәrәfindәn iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmış mәblәğin әlavә 
şәkildә saxlanılmasından ibarәtdir. şәkildә saxlanılmasından ibarәtdir. 

�� Şәxsi mәblәğ limitinin optimal variantının müәyyәn olunması Şәxsi mәblәğ limitinin optimal variantının müәyyәn olunması 
üçün әsas götürülәn bir sıra amillәr mövcuddur:üçün әsas götürülәn bir sıra amillәr mövcuddur:
 Mükafatın hәcmi. Risklәrin ümumi sayından әhәmiyyәtsiz Mükafatın hәcmi. Risklәrin ümumi sayından әhәmiyyәtsiz 
dәrәcәdә kәnarlaşma zamanı mükafatların hәcmi nә qәdәr dәrәcәdә kәnarlaşma zamanı mükafatların hәcmi nә qәdәr 
çox olursa, şәxsi mәblәğin limiti bir o qәdәr yüksәk olur;çox olursa, şәxsi mәblәğin limiti bir o qәdәr yüksәk olur;

 Sığortanın konkret növü üzrә әmәliyyatların orta gәliri. Sığortanın konkret növü üzrә әmәliyyatların orta gәliri. 
Әmәliyyat nә qәdәr gәlirli olursa, şәxsi mәblәğ üzrә limit dә Әmәliyyat nә qәdәr gәlirli olursa, şәxsi mәblәğ üzrә limit dә 

 Sığortanın konkret növü üzrә әmәliyyatların orta gәliri. Sığortanın konkret növü üzrә әmәliyyatların orta gәliri. 
Әmәliyyat nә qәdәr gәlirli olursa, şәxsi mәblәğ üzrә limit dә Әmәliyyat nә qәdәr gәlirli olursa, şәxsi mәblәğ üzrә limit dә 
bir o qәdәr yüksәk olur;bir o qәdәr yüksәk olur;

 Sığorta olunmuş obyektlәrin әrazi cәhәtdәn birlәşdirilmәsi. Bir Sığorta olunmuş obyektlәrin әrazi cәhәtdәn birlәşdirilmәsi. Bir 
zonada nә qәdәr çox obyekt cәmlәnirsә şәxsi mәblәğin limiti zonada nә qәdәr çox obyekt cәmlәnirsә şәxsi mәblәğin limiti 
bir o qәdәr az olur;bir o qәdәr az olur;

 Işin aparılması üzrә olan xәrclәrin ölçüsü. Işin hәyata Işin aparılması üzrә olan xәrclәrin ölçüsü. Işin hәyata 
keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr yüksәk olduqda xәrclәrin keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr yüksәk olduqda xәrclәrin 
bir hissәsi ötürücü kompaniyaya mәxsus olan komissiyon bir hissәsi ötürücü kompaniyaya mәxsus olan komissiyon 
mükafatlarının hesabına ödәnilir.mükafatlarının hesabına ödәnilir.

 Anderrayterlәrin hazırlığı vә praktiki tәcrübәsiAnderrayterlәrin hazırlığı vә praktiki tәcrübәsi



VII FəsilVII Fəsil-- Sığorta təşkilatlarının Sığorta təşkilatlarının 
iqtisadiyyatı və maliyyə əsaslarıiqtisadiyyatı və maliyyə əsasları

�� 8.1. Sığortaçının gәlirlәri8.1. Sığortaçının gәlirlәri

�� 8.2. Sığortaçının xәrclәri8.2. Sığortaçının xәrclәri

�� 8.3. Sığortaçının maliyyә nәticәlәri8.3. Sığortaçının maliyyә nәticәlәri�� 8.3. Sığortaçının maliyyә nәticәlәri8.3. Sığortaçının maliyyә nәticәlәri

�� 8.4. Sığortaçıların vergiyә cәlbedilmәsi8.4. Sığortaçıların vergiyә cәlbedilmәsi

�� 8.5. Sığortaçının ödәniş qabiliyyәti vә 8.5. Sığortaçının ödәniş qabiliyyәti vә 
investisiya fәaliyyәtiinvestisiya fәaliyyәti

�� 8.6. Sığorta marketinqi8.6. Sığorta marketinqi



8.1. Sığortaçının gəlirləri8.1. Sığortaçının gəlirləri
�� Sığorta tәşkilatı digәr sahibkarlıq strukurları kimi öz fәaliyyәtindәn Sığorta tәşkilatı digәr sahibkarlıq strukurları kimi öz fәaliyyәtindәn 

müәyyәn gәlir әldә etmәlidir. Sığortaçı tәrәfindәn sığorta vә müәyyәn gәlir әldә etmәlidir. Sığortaçı tәrәfindәn sığorta vә 
qanunvericilk ilә qadağan edilmәmiş digәr fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi qanunvericilk ilә qadağan edilmәmiş digәr fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi 
nәticәsindә әldә etdiyi vәsait üzrә toplanmış mәblәğ sığortaçının gәliri nәticәsindә әldә etdiyi vәsait üzrә toplanmış mәblәğ sığortaçının gәliri 
adlanır.adlanır.

�� Müasir tәcrübәdә sığortaçıların gәlirinә aşağıdakıları aid edirlәr:Müasir tәcrübәdә sığortaçıların gәlirinә aşağıdakıları aid edirlәr:
 Sığorta mәdaxili;Sığorta mәdaxili;
 Sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan digәr gәlirlәr;Sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan digәr gәlirlәr; Sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan digәr gәlirlәr;Sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan digәr gәlirlәr;
 Digәr fәaliyyәtlәrdәn әldә olunan gәlirlәr.Digәr fәaliyyәtlәrdәn әldә olunan gәlirlәr.

�� Sığorta mәdaxili aşağıdakılardan tәşkil olunmuşdur:Sığorta mәdaxili aşağıdakılardan tәşkil olunmuşdur:
 Sığorta müqavilәsinә әsasәn sığorta haqları üzrә gәlir, sığorta Sığorta müqavilәsinә әsasәn sığorta haqları üzrә gәlir, sığorta 
ödәnişlәrini, sığorta ehtiyatına daxil edilәn hesablaşmaları vә ödәnişlәrini, sığorta ehtiyatına daxil edilәn hesablaşmaları vә 
yenidәnsığortaya tәqdim edilәn müqavilә üzrә sığorta haqqlarını yenidәnsığortaya tәqdim edilәn müqavilә üzrә sığorta haqqlarını 
nәzәrә almaqla yenidәn sığorta; nәzәrә almaqla yenidәn sığorta; 

 Sığorta ehtiyatlarının qaytarılma mәblәği;Sığorta ehtiyatlarının qaytarılma mәblәği;
 Komissiyon mükafatlar vә tantyemalar;Komissiyon mükafatlar vә tantyemalar;
 ITS üzrә işlәrin hәyata keçirilmәsinә yönәldilәn vәsaitlәrin qәnaәtiITS üzrә işlәrin hәyata keçirilmәsinә yönәldilәn vәsaitlәrin qәnaәti



�� Sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan digәr gәlirlәrә aşağıdakılar Sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan digәr gәlirlәrә aşağıdakılar 
daxildir:daxildir:
 Sığorta ehtiyatları vә digәr vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsindәn Sığorta ehtiyatları vә digәr vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsindәn 
әdә olunan gәlirlәr;әdә olunan gәlirlәr;

 Depo mükafatlarına hesablanan faizlәrin mәblәği;Depo mükafatlarına hesablanan faizlәrin mәblәği;
 Reqressin mәblәği;Reqressin mәblәği;
 Sair gәlirlәr.Sair gәlirlәr.

�� Digәr fәaliyyәtlәrdәn әldә olunan sair gәlirlәrә aşağıdakılar Digәr fәaliyyәtlәrdәn әldә olunan sair gәlirlәrә aşağıdakılar �� Digәr fәaliyyәtlәrdәn әldә olunan sair gәlirlәrә aşağıdakılar Digәr fәaliyyәtlәrdәn әldә olunan sair gәlirlәrә aşağıdakılar 
daxildir:daxildir:
 Әsas fondlar vә digәr aktivlәrin realizәsindәn әldә olunan Әsas fondlar vә digәr aktivlәrin realizәsindәn әldә olunan 
gәlir;gәlir;

 Icarә haqqı;Icarә haqqı;
 Debitor borclar üzrә mәblәğ;Debitor borclar üzrә mәblәğ;
 Hesabdan silinәn kreditor borclar;Hesabdan silinәn kreditor borclar;
 Qanunvericilik ilә qadağan olunmamış fәaliyyәtdәn әldә Qanunvericilik ilә qadağan olunmamış fәaliyyәtdәn әldә 
olunan digәr gәlirlәr;olunan digәr gәlirlәr;



�� Gәlirlәrin mәnbәyindәn asılı olaraq, sığorta tәşkilatlarının Gәlirlәrin mәnbәyindәn asılı olaraq, sığorta tәşkilatlarının 
gәlirlәrini şәrti olaraq 3 qrupa bölürlәr:gәlirlәrini şәrti olaraq 3 qrupa bölürlәr:

1)1)sığorta әmәliyyatlarından әldә olunan gәlirlәr;sığorta әmәliyyatlarından әldә olunan gәlirlәr;
2)2)investisiya fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәr;investisiya fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәr;
3)3)sığorta әmәliyyatları ilә әlaqәdar olmayan fәaliyyәt sığorta әmәliyyatları ilә әlaqәdar olmayan fәaliyyәt 
növlәrindәn әldә olunan gәlirlәr.növlәrindәn әldә olunan gәlirlәr.

�� Digәr gәlirlәr.Digәr gәlirlәr. Sığorta әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi vә Sığorta әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi vә 
investisiya fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrdәn başqa sığortaçı investisiya fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrdәn başqa sığortaçı 
digәr gәlirlәri dә әldә edә bilәr. Bunlara aiddir:digәr gәlirlәri dә әldә edә bilәr. Bunlara aiddir:
investisiya fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrdәn başqa sığortaçı investisiya fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrdәn başqa sığortaçı 
digәr gәlirlәri dә әldә edә bilәr. Bunlara aiddir:digәr gәlirlәri dә әldә edә bilәr. Bunlara aiddir:

 depo mükafatlarına hesablanan faizlәrin mәblәği;depo mükafatlarına hesablanan faizlәrin mәblәği;
 reqress qaydasına uyğun olaraq әldә edilәn mәblәğlәr;reqress qaydasına uyğun olaraq әldә edilәn mәblәğlәr;
 әsas fondlar, maddi qiymәtlilәr vә digәr aktivlәrin әsas fondlar, maddi qiymәtlilәr vә digәr aktivlәrin 
realizәsindәn әldә olunan gәlir;realizәsindәn әldә olunan gәlir;

 icarәdәn әldә olunan gәlir;icarәdәn әldә olunan gәlir;
 sığorta ehtiyatlarının qaytarılma mәblәği;sığorta ehtiyatlarının qaytarılma mәblәği;
 konsultasiya, tәdris vә s.konsultasiya, tәdris vә s.



8.2. Sığortaçının xərcləri.8.2. Sığortaçının xərcləri.

�� Sığortaçı öz fәaliyәtindә müәyyәn xәrclәri hәyata keçirir, yәni Sığortaçı öz fәaliyәtindә müәyyәn xәrclәri hәyata keçirir, yәni 
sığorta müdafiәsinin tәmin olunması müәyyәn itkilәr ilә müşayiәt sığorta müdafiәsinin tәmin olunması müәyyәn itkilәr ilә müşayiәt 
olunur. Nizamnamә fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә yönәldilәn olunur. Nizamnamә fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә yönәldilәn 
vә mühasibat hesabatında öz әksini tapan xәrclәr sığorta vә mühasibat hesabatında öz әksini tapan xәrclәr sığorta 
kompaniyasının xәrclәri adlanırlar. Onları müxtәlif әlamәtlәr üzrә kompaniyasının xәrclәri adlanırlar. Onları müxtәlif әlamәtlәr üzrә 
tәsniflәşdirirlәr tәsniflәşdirirlәr 

 hәyata keçirmә müddәti üzrә (maliyyәlәşdirmәnin ardıcıllığı);hәyata keçirmә müddәti üzrә (maliyyәlәşdirmәnin ardıcıllığı);
 әsas fәaliyyәtә olan münasibәt üzrә (sığorta әmәliyyatlarının әsas fәaliyyәtә olan münasibәt üzrә (sığorta әmәliyyatlarının  әsas fәaliyyәtә olan münasibәt üzrә (sığorta әmәliyyatlarının әsas fәaliyyәtә olan münasibәt üzrә (sığorta әmәliyyatlarının 
әlaqәli olması);әlaqәli olması);

 mәqsәdli tәyinat üzrә (әmәliyyatların mәzmunu).mәqsәdli tәyinat üzrә (әmәliyyatların mәzmunu).

�� Müqavilәnin izalanması, yәni sığorta mәhsulunun satılma Müqavilәnin izalanması, yәni sığorta mәhsulunun satılma 
müddәtinә qәdәr sığorta tәşkilatı reklam, bazarda әmtәәnin müddәtinә qәdәr sığorta tәşkilatı reklam, bazarda әmtәәnin 
dövriyyәsi, müqavilәlәrin hazırlanması (şәrtlәrin işlәnib dövriyyәsi, müqavilәlәrin hazırlanması (şәrtlәrin işlәnib 
hazırlanması, tariflәrin hesablanması, blankların buraxılması), hazırlanması, tariflәrin hesablanması, blankların buraxılması), 
risklәrin qiymәtlәndirilmәsinә görә ekspertlәrә pul vәsaitinin risklәrin qiymәtlәndirilmәsinә görә ekspertlәrә pul vәsaitinin 
ödәnilmәsi, konsultasiya işlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә s. üzrә ödәnilmәsi, konsultasiya işlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә s. üzrә 
olan xәrclәri ödәmәlidir.olan xәrclәri ödәmәlidir.



Sığorta kompaniyalarının xərclərinin təsnifatıSığorta kompaniyalarının xərclərinin təsnifatı

Xәrclәrin növlәri Xәrclәrin növlәri Xәrclәrin tәsnifatı Xәrclәrin tәsnifatı 

Işlәrin hәyata Işlәrin hәyata 
keçirilmәsi üzrә keçirilmәsi üzrә 
xәrclәrxәrclәr

Әsas fәaliyyәtә Әsas fәaliyyәtә 
yönәlәn xәrclәryönәlәn xәrclәr

Mәqsәdli tәyinatı Mәqsәdli tәyinatı 
olan xәrclәrolan xәrclәr

Hәyata keçirilmә Hәyata keçirilmә 
müddәti üzrә müddәti üzrә 
xәrclәr xәrclәr 

Inzibati Inzibati --tәsәrrüfat tәsәrrüfat Sığorta ilә Sığorta ilә 
bilavasitә әlaqәdar bilavasitә әlaqәdar 
olmayan xәrclәr olmayan xәrclәr 

Müqavilәnin vasitәli Müqavilәnin vasitәli 
şәkildә hәyata şәkildә hәyata 
keçirilmәsi keçirilmәsi 

Müqavilәnin icra Müqavilәnin icra 
olunması olunması 
prosesindә prosesindә 

Komisyon Komisyon 
mükafatlarımükafatları

Sığorta Sığorta 
әmәliyyatlarının әmәliyyatlarının 

MüqavilәninhazırlanMüqavilәninhazırlan
ması vә ması vә 

Müqavilәnin icra Müqavilәnin icra 
olunması olunması mükafatlarımükafatları әmәliyyatlarının әmәliyyatlarının 

hәyata keçirilmәsi hәyata keçirilmәsi 
ilә әlaqәdar olan ilә әlaqәdar olan 
xәrclәr xәrclәr 

ması vә ması vә 
imzalanması imzalanması 

olunması olunması 
prosesindә prosesindә 

Reklam üzrә xәrclәrReklam üzrә xәrclәr Sığorta ilә vasitәsiz Sığorta ilә vasitәsiz 
şәkildә әlaqәdar şәkildә әlaqәdar 
olmayan xәrclәr olmayan xәrclәr 

Müqavilәnin Müqavilәnin 
hazırlanması vә hazırlanması vә 
imzalanması imzalanması 

Müqavilәnin Müqavilәnin 
imzalanmasına imzalanmasına 
qәdәr qәdәr 

Sığorta ödәnişlәriSığorta ödәnişlәri Sığorta Sığorta 
әmәliyyatlarının әmәliyyatlarının 
hәyata keçirilmәsi hәyata keçirilmәsi 
ilә әlaqәdar olan ilә әlaqәdar olan 
xәrclәr xәrclәr 

>> >> Sığorta hadisәsinin Sığorta hadisәsinin 
baş vermәsi baş vermәsi 
zamanı zamanı 



�� Qanuna әsasәn sığortaçı tәrәfindәn tәqdim olunan sığorta Qanuna әsasәn sığortaçı tәrәfindәn tәqdim olunan sığorta 
xidmәtlәrinin maya dәyәrinә vә digәr xәrclәrә aşağıdakıları aid xidmәtlәrinin maya dәyәrinә vә digәr xәrclәrә aşağıdakıları aid 
etmәk olar:etmәk olar:

 Xәbәrdaredici tәdbirlәr ehtiyatına mәblәğin köçürülmәsi;Xәbәrdaredici tәdbirlәr ehtiyatına mәblәğin köçürülmәsi;
 Yenidәnsığortaya qәbul olunmuş müqavilә üzrә sığorta Yenidәnsığortaya qәbul olunmuş müqavilә üzrә sığorta 
ödәnişlәri paylarının ödәnilmәsi;ödәnişlәri paylarının ödәnilmәsi;

 Yenidәnsığorta müqavilәsi üzrә ödәnilәn komissiyon mükafatları Yenidәnsığorta müqavilәsi üzrә ödәnilәn komissiyon mükafatları 
vә tantyemlәr;vә tantyemlәr;

 Maliyә Nazirliyinin tәsdiq etdiyi normalara әsasәn işlәrin hәyata Maliyә Nazirliyinin tәsdiq etdiyi normalara әsasәn işlәrin hәyata 
keçirilmәsi üzrә sәrf olunan xәrclәr;keçirilmәsi üzrә sәrf olunan xәrclәr;

 Agentlәrә komissiyon mükafatlarının tәqdim olunması, nәqliyyat Agentlәrә komissiyon mükafatlarının tәqdim olunması, nәqliyyat  Agentlәrә komissiyon mükafatlarının tәqdim olunması, nәqliyyat Agentlәrә komissiyon mükafatlarının tәqdim olunması, nәqliyyat 
xәrclәrinin ödәnilmәsi;xәrclәrinin ödәnilmәsi;

 Konsultasiya vә mәlumat xidmәtlәri, auditor nәticәlәri üzrә Konsultasiya vә mәlumat xidmәtlәri, auditor nәticәlәri üzrә 
ödәnişlәr dә daxil olmaqla xidmәtlәrin ödәnilmәsi;ödәnişlәr dә daxil olmaqla xidmәtlәrin ödәnilmәsi;

 Reklam, kadrların hazırlanması vә ixtisas artırması üzrә xәrclәr;Reklam, kadrların hazırlanması vә ixtisas artırması üzrә xәrclәr;
 Blankların hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәr;Blankların hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәr;
 Illik balans vә mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabatının nәşr edilmsinә Illik balans vә mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabatının nәşr edilmsinә 
sәrf olunan xәrclәr;sәrf olunan xәrclәr;

 Әsas fondların icarәsinә sәrf olunan xәrclәr;Әsas fondların icarәsinә sәrf olunan xәrclәr;
 Sığorta fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan digәr xәrclәr.Sığorta fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan digәr xәrclәr.



8.4. Sığortaçının vergiyə cəlb edilməsi8.4. Sığortaçının vergiyə cəlb edilməsi
�� Vergilәr sığorta tәşkilatları tәrәfindәn dә ödәnilir. Onları aşağıdakı әsas Vergilәr sığorta tәşkilatları tәrәfindәn dә ödәnilir. Onları aşağıdakı әsas 

qruplara ayırırlar;qruplara ayırırlar;
1)1) gәlirdәn ödәnilәn vergilәr; mәnfәәtә tәtbiq olunan vergi, divident gәlirdәn ödәnilәn vergilәr; mәnfәәtә tәtbiq olunan vergi, divident 

üzrә ödәnilәn vergi, iştirak payından digәr müәssisә vә tәşkilatların üzrә ödәnilәn vergi, iştirak payından digәr müәssisә vә tәşkilatların 
fәaliyyәtinә cәlb olunan vergi;fәaliyyәtinә cәlb olunan vergi;

2)2) sığorta xidmәtlәrinin tәqdim olunmasından әldә olunan gәlirlәrdәn sığorta xidmәtlәrinin tәqdim olunmasından әldә olunan gәlirlәrdәn 
vergi; avtomobil yollarından istiadә edәnlәr üçün vergi, vergi; avtomobil yollarından istiadә edәnlәr üçün vergi, 

3)3) әmlakdan alınan vergi; sığorta tәşkilatlarının әmlakına tәtbiq әmlakdan alınan vergi; sığorta tәşkilatlarının әmlakına tәtbiq 
olunan vergi, bura hәmçinin nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәrindәn olunan vergi, bura hәmçinin nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәrindәn 
alınan vergini dә әlavә etmәk olar. alınan vergini dә әlavә etmәk olar. 

4)4) tәbii ehtiyatlar üzrә ödәnişlәr; torpaq vergisi vә torpağa görә tәbii ehtiyatlar üzrә ödәnişlәr; torpaq vergisi vә torpağa görә 4)4) tәbii ehtiyatlar üzrә ödәnişlәr; torpaq vergisi vә torpağa görә tәbii ehtiyatlar üzrә ödәnişlәr; torpaq vergisi vә torpağa görә 
ödәnilәn icarә haqqı;ödәnilәn icarә haqqı;

5)5) әmәk hәqqı üzrә gәlir vergisi; dövlәtin sosial fonduna pul vәsaitinin әmәk hәqqı üzrә gәlir vergisi; dövlәtin sosial fonduna pul vәsaitinin 
köçürülmәsi, әrazilәrin abadlaşdırılması vә digәr mәqsәdlәrin köçürülmәsi, әrazilәrin abadlaşdırılması vә digәr mәqsәdlәrin 
hәyata keçirilmәsi üzrә ödәmәlәr;hәyata keçirilmәsi üzrә ödәmәlәr;

6)6) reklam üzrә vergi;reklam üzrә vergi;
7)7) qiymәtli kağızlar üzrә maliyyә әmәliyyatlarının müәyyәn növünә qiymәtli kağızlar üzrә maliyyә әmәliyyatlarının müәyyәn növünә 

yönәldilmiş vergi;yönәldilmiş vergi;
8)8) qeyri qeyri –– sığorta xidmәtlәrinin göstәrilmәsindәn alınan mәblәğ vә sığorta xidmәtlәrinin göstәrilmәsindәn alınan mәblәğ vә 

әmlakın realizәsinә tәtbiq olunan vergi; әlavә dәyәr vergisi;әmlakın realizәsinә tәtbiq olunan vergi; әlavә dәyәr vergisi;
9)9) şikayәt әrizәlәrinin vә әmlak xüsusiyyәtli müqavilәlәrin dәyәr şikayәt әrizәlәrinin vә әmlak xüsusiyyәtli müqavilәlәrin dәyәr 

vergisi; dövlәt rüsumu;vergisi; dövlәt rüsumu;



�� Mәnfәәt vergisi üzrә mәblәğ sığortaçılar tәrәfindәn mühasibat Mәnfәәt vergisi üzrә mәblәğ sığortaçılar tәrәfindәn mühasibat 
uçotu vә hesabat mәlumatlarına әsaәn tәyin edilir. Rüb әrzindә uçotu vә hesabat mәlumatlarına әsaәn tәyin edilir. Rüb әrzindә 
sığortaçılar vergi qoyuluşu dövrü vә müәyyәn olunmuş stavka sığortaçılar vergi qoyuluşu dövrü vә müәyyәn olunmuş stavka 
üzrә әldә olunan mәnfәәtin mәblәğinә әsasәn verginin avans üzrә әldә olunan mәnfәәtin mәblәğinә әsasәn verginin avans 
üzrә haqqını müәyyәn edirlәr. Avans haqqının ödәnilmәsi hәr üzrә haqqını müәyyәn edirlәr. Avans haqqının ödәnilmәsi hәr 
ayın 15ayın 15--dәn gec olmayaraq bәrabәr paylar üzrә verginin rüblük dәn gec olmayaraq bәrabәr paylar üzrә verginin rüblük 
mәblәğinin 1/3 ölçüsünә uyğun olaraq hәyata keçirilir.mәblәğinin 1/3 ölçüsünә uyğun olaraq hәyata keçirilir.

�� Әlavә dәyәr vergisi üzrә qanununa müvafiq olaraq sığorta vә Әlavә dәyәr vergisi üzrә qanununa müvafiq olaraq sığorta vә 
yenidәnsığorta üzrә xidmәtlәr vergidәn azad olunurlar.yenidәnsığorta üzrә xidmәtlәr vergidәn azad olunurlar.

�� Sığorta xidmәtlәrinin realizәsindәn alınan mәdaxilin tәrkibini Sığorta xidmәtlәrinin realizәsindәn alınan mәdaxilin tәrkibini 
tәşkil edәn sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәr ilә tәşkil edәn sığorta fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәr ilә 
әlaqәdar olan әmәliyyatlar da hәmçinin vergidәn azad әlaqәdar olan әmәliyyatlar da hәmçinin vergidәn azad 
olunurlar. Belә gәlirlәrin tәrkibinә aşağıdakılar daxildir:olunurlar. Belә gәlirlәrin tәrkibinә aşağıdakılar daxildir:

 risklәr üzrә zәrәr paylarının ödәnilmәsi;risklәr üzrә zәrәr paylarının ödәnilmәsi;
 sığorta brokerinin xidmәti üzrә әldә olunan tantyema vә sığorta brokerinin xidmәti üzrә әldә olunan tantyema vә 
komissiyon mükafatları.komissiyon mükafatları.



8.5 Sığortaçının ödəniş qabiliyyəti və 8.5 Sığortaçının ödəniş qabiliyyəti və 
investisiya fəaliyyəti.investisiya fəaliyyəti.

�� Sığortaçının ödәniş qabiliyyәtli olması onun sığorta müqavilәsi Sığortaçının ödәniş qabiliyyәtli olması onun sığorta müqavilәsi 
üzrә sığorta etdirәn vә ya sığorta olunmuş şәxsә sığorta mәblәği üzrә sığorta etdirәn vә ya sığorta olunmuş şәxsә sığorta mәblәği 
vә ya sığorta ödәnişinin ödәnmәsi üzrә vәzifәsinin vaxtında vә ya sığorta ödәnişinin ödәnmәsi üzrә vәzifәsinin vaxtında 
icrasına әsaslanır. icrasına әsaslanır. 

�� Fәaliyyәt göstәrәn qanunvericiliyә әsasәn sığortaçının maliyyә Fәaliyyәt göstәrәn qanunvericiliyә әsasәn sığortaçının maliyyә 
sabitliyinin vә ödәniş qabiliyyәtinin әsası aşağıdakılardır:sabitliyinin vә ödәniş qabiliyyәtinin әsası aşağıdakılardır:sabitliyinin vә ödәniş qabiliyyәtinin әsası aşağıdakılardır:sabitliyinin vә ödәniş qabiliyyәtinin әsası aşağıdakılardır:
 qanunvericilik ilә müәyyәn olunmuş ölçüyә uyğun olaraq qanunvericilik ilә müәyyәn olunmuş ölçüyә uyğun olaraq 
ödәnilmiş nizamnamә kapitalı;ödәnilmiş nizamnamә kapitalı;

 müәyyәn olunmuş qayda üzrә hesablanmış vә sığorta müәyyәn olunmuş qayda üzrә hesablanmış vә sığorta 
ödәnişlәrinә zәmanәt verәn sığorta ehtiyatları;ödәnişlәrinә zәmanәt verәn sığorta ehtiyatları;

 yenidәn sığorta sistemi;yenidәn sığorta sistemi;
 sığortaçılarda şәxsi vәsaitlәrin mövcud olmasını ifadә edәn sığortaçılarda şәxsi vәsaitlәrin mövcud olmasını ifadә edәn 
aktiv vә öhdәçiliklәr arasındakı normativ nisbәtә әmәl aktiv vә öhdәçiliklәr arasındakı normativ nisbәtә әmәl 
olunması;olunması;

 sığortaya müxtәlif risklәrin qәbul olunması üzrә maksimal sığortaya müxtәlif risklәrin qәbul olunması üzrә maksimal 
mәsuliyyәt normativinә әmәl olunması.mәsuliyyәt normativinә әmәl olunması.



�� Nizamnamә kapitalının kafi ölçüsü Nizamnamә kapitalının kafi ölçüsü sığorta kompaniyası sığorta kompaniyası 
tәrәfindәn fәaliyyәtinin ilk mәrhәlәsindәn etibarәn öhdәliklәrinin tәrәfindәn fәaliyyәtinin ilk mәrhәlәsindәn etibarәn öhdәliklәrinin 
yerinә yetirilmәsinә zәmanәt verir. Belә ki, ilk dövr әrzindә sığorta yerinә yetirilmәsinә zәmanәt verir. Belә ki, ilk dövr әrzindә sığorta 
haqlarının qәbul olunması әhәmiyyәtli dәrәcәdә olmur vә haqlarının qәbul olunması әhәmiyyәtli dәrәcәdә olmur vә 
nizamnamә kapitalı kompaniyanın ödәniş qabiliyyәtinin yeganә nizamnamә kapitalı kompaniyanın ödәniş qabiliyyәtinin yeganә 
tәminatı olur. tәminatı olur. 

�� 19991999-- cu ilin iyulun 1cu ilin iyulun 1--dәn etibarәn sığorta fәaliyyәtinin hәyata dәn etibarәn sığorta fәaliyyәtinin hәyata 
keçirilmәsi üçün zәruri olan lisenziyanın әldә edilmәsinә görә keçirilmәsi üçün zәruri olan lisenziyanın әldә edilmәsinә görә 
müraciәt edәn sığorta tәşkilatlarının ödәnilmiş nizamnamә müraciәt edәn sığorta tәşkilatlarının ödәnilmiş nizamnamә 
kapitalının minimal ölçüsü yalnız pul vәsaitlәrinin hesabına kapitalının minimal ölçüsü yalnız pul vәsaitlәrinin hesabına 
formalaşmışdır. formalaşmışdır. 
kapitalının minimal ölçüsü yalnız pul vәsaitlәrinin hesabına kapitalının minimal ölçüsü yalnız pul vәsaitlәrinin hesabına 
formalaşmışdır. formalaşmışdır. 

�� sәnәdlәrin lisenziyalaşdırma prosesinә tәqdim olunması zamanı sәnәdlәrin lisenziyalaşdırma prosesinә tәqdim olunması zamanı 
minimal ölçü 01.01.2004minimal ölçü 01.01.2004--cü il tarixdәn aşağıdakı kimi olmalıdır.cü il tarixdәn aşağıdakı kimi olmalıdır.
aa)) Hәyatın sığorta olunmasından başqa, digәr sığorta növlәrinin Hәyatın sığorta olunmasından başqa, digәr sığorta növlәrinin 
hәyata keçirilmәsi üzrә lisenziyaların alınması üçünhәyata keçirilmәsi üzrә lisenziyaların alınması üçün-- 2,0 mlrd. 2,0 mlrd. 
manat;manat;

bb))Hәyatın sığorta olunması vә digәr sığorta növlәrinin hәyata Hәyatın sığorta olunması vә digәr sığorta növlәrinin hәyata 
keçirilmәsi üzrә lisenziyaların alınması üçünkeçirilmәsi üzrә lisenziyaların alınması üçün-- 2,0 mlrd. manat; 2,0 mlrd. manat; 

c)c) Yalnız yenidәn sığorta prosesinin Yalnız yenidәn sığorta prosesinin 



�� Sığorta fәaliyyәtinin xüsusiyyәtinә görә sığortaçılar tәrәfindәn Sığorta fәaliyyәtinin xüsusiyyәtinә görә sığortaçılar tәrәfindәn 
müvәqqәti şәkildә sәrbәst olan vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi "investisiya müvәqqәti şәkildә sәrbәst olan vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi "investisiya 
fәaliyyәti haqqında" qanun ilә yanaşı, hәm dә “Sığorta haqqında” fәaliyyәti haqqında" qanun ilә yanaşı, hәm dә “Sığorta haqqında” 
Qanunla tәsdiqlәnir. Bu qanunun uyğun maddәsinә әsasәn: "Sığorta Qanunla tәsdiqlәnir. Bu qanunun uyğun maddәsinә әsasәn: "Sığorta 
ehtiyatlarının yerlәşdirilmәsini sığortaçılar diversifikasiya, gәlirlilik, ehtiyatlarının yerlәşdirilmәsini sığortaçılar diversifikasiya, gәlirlilik, 
zәmanәtlilik vә ödәniş qabiliyyәtinә malik olmaq şәrtlәrinә uyğun zәmanәtlilik vә ödәniş qabiliyyәtinә malik olmaq şәrtlәrinә uyğun 
olaraq hәyata keçirilmәlidir." olaraq hәyata keçirilmәlidir." 

Zәmanәtlilik prinsipiZәmanәtlilik prinsipi sığorta ehtiyatlarını tәmin edәn aktivlәrә vә sığorta ehtiyatlarını tәmin edәn aktivlәrә vә 
elәcә dә sәrbәst aktivlәrә tәtbiq olunur. elәcә dә sәrbәst aktivlәrә tәtbiq olunur. 

Ödәniş qabiliyyәti prinsipiÖdәniş qabiliyyәti prinsipi göstәrir ki: qoyuluşların ümumi strukturu göstәrir ki: qoyuluşların ümumi strukturu Ödәniş qabiliyyәti prinsipiÖdәniş qabiliyyәti prinsipi göstәrir ki: qoyuluşların ümumi strukturu göstәrir ki: qoyuluşların ümumi strukturu 
elә olmalıdır ki, pul vәsaitlәrinә asanlıqla çevrilәn satış vәsaitlәri elә olmalıdır ki, pul vәsaitlәrinә asanlıqla çevrilәn satış vәsaitlәri 
vә ya kapital qoyuluşları çoxluq tәşkil etsinlәr. vә ya kapital qoyuluşları çoxluq tәşkil etsinlәr. 

Qoyuluşların diversifikasiyası prinsipiQoyuluşların diversifikasiyası prinsipi (vә ya “sәpәlәmә prinsip”) hәr (vә ya “sәpәlәmә prinsip”) hәr 
bir investoru tәqib edәn investisiya risklәrinin paylaşdırılmasına bir investoru tәqib edәn investisiya risklәrinin paylaşdırılmasına 
xidmәt edir. Bu prinsipә әsasәn, hәr hansı bir qoyuluşun xidmәt edir. Bu prinsipә әsasәn, hәr hansı bir qoyuluşun 
digәrindәn üstün olmasına şәrait yaratmaq olmaz. digәrindәn üstün olmasına şәrait yaratmaq olmaz. 

Qoyuluşlrın gәlirlilik prinsipiQoyuluşlrın gәlirlilik prinsipi (vә ya “rentabillik prinsipi”) o demәkdir (vә ya “rentabillik prinsipi”) o demәkdir 
ki, aktivlәr yuxarıda adı çәkilәn prinsiplәrin kapital qoyuluşu ki, aktivlәr yuxarıda adı çәkilәn prinsiplәrin kapital qoyuluşu 
bazarındakı vәziyyәtini nәzәrә almaqla tәmin olunma üzrә bazarındakı vәziyyәtini nәzәrә almaqla tәmin olunma üzrә 
yerlәşdirilmәli vә bu zaman daimi vә kafi qәdәr yüksәk gәlir yerlәşdirilmәli vә bu zaman daimi vә kafi qәdәr yüksәk gәlir 
gәtirmәlidirlәr. gәtirmәlidirlәr. 



�� Sığorta ehtiyatlarının tәmin olunmasına aktivlәrin digәr növlәri dә Sığorta ehtiyatlarının tәmin olunmasına aktivlәrin digәr növlәri dә 
qәbul edilir. Bura aid edilir:qәbul edilir. Bura aid edilir:
1.1. ARAR--nın qiymәtli kağızları;nın qiymәtli kağızları;
2.2. NMR hökümәtinin qiymәtli kağızları;NMR hökümәtinin qiymәtli kağızları;
3.3. Bәlәdiyyәlәrin qiymәtli kağızları;Bәlәdiyyәlәrin qiymәtli kağızları;
4.4. Bankların veksellәri;Bankların veksellәri;
5.5. Sәhmlәr;Sәhmlәr;
6.6. Investisiya fondlarının investisiya payları;Investisiya fondlarının investisiya payları;
7.7. Depozit sertifikatları vasitәsilә tәsdiqlәnәn bank әmәliyyatları;Depozit sertifikatları vasitәsilә tәsdiqlәnәn bank әmәliyyatları;
8.8. Bankların ümumi fondlarında yerlәşdirilәn sertifikatların iştirakçı Bankların ümumi fondlarında yerlәşdirilәn sertifikatların iştirakçı 

payı;payı;
9.9. Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәrin nizamnamә kapitalında olan Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәrin nizamnamә kapitalında olan 9.9. Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәrin nizamnamә kapitalında olan Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәrin nizamnamә kapitalında olan 

iştirakçı payları;iştirakçı payları;
10.10. Daşınmaz әmlak;Daşınmaz әmlak;
11.11. Yenidәn sığortaçıların sığorta ehtiyatlarında olan payı;Yenidәn sığortaçıların sığorta ehtiyatlarında olan payı;
12.12. Yenidәn sığortaya qәbul olunan risklәr üzrә mükafat payları;Yenidәn sığortaya qәbul olunan risklәr üzrә mükafat payları;
13.13. Sığorta etdirәn şәxsә yenidәn sığortaçı, yenidәn sığorta etdirәn Sığorta etdirәn şәxsә yenidәn sığortaçı, yenidәn sığorta etdirәn 

şәxs , sığortaçılar vә sığorta vasitәlәrinin debitor borcları; şәxs , sığortaçılar vә sığorta vasitәlәrinin debitor borcları; 
14.14. Nәğd pullar;Nәğd pullar;
15.15. Bankların hesabında olan pul vәsaitlәri;Bankların hesabında olan pul vәsaitlәri;
16.16. Bankların hesabında olan xarici valyuta;Bankların hesabında olan xarici valyuta;
17.17. Qızıl vә gümüş külçәlәri.Qızıl vә gümüş külçәlәri.



�� Diversifikasiya prinsipinin realizә edlmәsi mәqsәdi ilә aşağıdakılar Diversifikasiya prinsipinin realizә edlmәsi mәqsәdi ilә aşağıdakılar 
tәyin olunur:tәyin olunur:

 sığorta ehtiyatlarının 80%sığorta ehtiyatlarının 80%--dәn çox olmayan hissәsidәn çox olmayan hissәsi-- dövlәtin dövlәtin 
qiymәtli kağızlarına;qiymәtli kağızlarına;

 sığorta ehtiyatlarının 20%sığorta ehtiyatlarının 20%--dәn çox olmayan hissәsidәn çox olmayan hissәsi-- özәl özәl 
sektorun qiymәtli kağızlarına;sektorun qiymәtli kağızlarına;

 sığorta ehtiyatlarının 10sığorta ehtiyatlarının 10--20%20%--dәn çox olmayan hissәsi bank dәn çox olmayan hissәsi bank 
depozitlәrinә vә s.depozitlәrinә vә s.

 sayından asılı olmayaraq dövlәtin qiymәtli kağızları;sayından asılı olmayaraq dövlәtin qiymәtli kağızları;
 depozit hesablarının sayından asılı olmayaraq bir banka vә ya depozit hesablarının sayından asılı olmayaraq bir banka vә ya  depozit hesablarının sayından asılı olmayaraq bir banka vә ya depozit hesablarının sayından asılı olmayaraq bir banka vә ya 
onun filiallarına manat vә ya xarici valyuta üzrә qoyulan bank onun filiallarına manat vә ya xarici valyuta üzrә qoyulan bank 
әmanәtlәri;әmanәtlәri;

 sayından asılı olmayaraq bir müәssisәnin xarici valyuta ilә ifadә sayından asılı olmayaraq bir müәssisәnin xarici valyuta ilә ifadә 
olunan qiymәtli kağızları;olunan qiymәtli kağızları;

 bir müәssisәnin nizamnamә kapitalında olan iştirakçı payının bir müәssisәnin nizamnamә kapitalında olan iştirakçı payının 
mülkiyyәt hüququ;mülkiyyәt hüququ;

 daşınmaz әmlakın bir obyekti;daşınmaz әmlakın bir obyekti;
 bir mәnzil;bir mәnzil;
 fәaliyyәtdә olan qanunvericilik ilә nәzәrdәn keçirilәn valyuta fәaliyyәtdә olan qanunvericilik ilә nәzәrdәn keçirilәn valyuta 
qiymәtllilәri qiymәtllilәri 



8.68.6 Sığorta marketinqi.Sığorta marketinqi.
�� MarketinqMarketinq-- rәqabәt şәraitindә sığortaçının fәaliyyәtinin taktika vә rәqabәt şәraitindә sığortaçının fәaliyyәtinin taktika vә 

strategiyasını tәyin edәn fәlsәfәdir. strategiyasını tәyin edәn fәlsәfәdir. 

�� Praktiki marketinq aşağıdakı amillәrә yönәlmişdir:Praktiki marketinq aşağıdakı amillәrә yönәlmişdir:
1)1)Sığorta xidmәtlәrinin müәyyәn növünün tәqdim olunması Sığorta xidmәtlәrinin müәyyәn növünün tәqdim olunması 
zәruriyyәti vә mәqsәdәuyğunluğunun әsaslandırılması;zәruriyyәti vә mәqsәdәuyğunluğunun әsaslandırılması;

2)2) sığorta xidmәtlәrinә olan tәlәbatların formalaşdırılması;sığorta xidmәtlәrinә olan tәlәbatların formalaşdırılması;
3)3)müştәrilәrin sığorta maraqlarının tәmin olunması;müştәrilәrin sığorta maraqlarının tәmin olunması;
4)4)qiymәt әmәlәgәlmәnin tәşkili;qiymәt әmәlәgәlmәnin tәşkili;4)4)qiymәt әmәlәgәlmәnin tәşkili;qiymәt әmәlәgәlmәnin tәşkili;
5)5) sığorta fәaliyyәtinin nizama salınması;sığorta fәaliyyәtinin nizama salınması;
6)6) sığorta xidmәtlәrinin inkişaf şәbәkәsinin tәşkili;sığorta xidmәtlәrinin inkişaf şәbәkәsinin tәşkili;
7)7) kompaniyanın istehsalat, satış vә maliyyә fәaliyyәtinin kompaniyanın istehsalat, satış vә maliyyә fәaliyyәtinin 
planlaşdırılması vә istiqamәtlәndirilmәsi planlaşdırılması vә istiqamәtlәndirilmәsi 

8)8) sığorta etdirәn şәxslәrin tәlәbatına cavab verәn sığorta sığorta etdirәn şәxslәrin tәlәbatına cavab verәn sığorta 
xidmәtlәrinin yaradılması üzrә xәrclәrin tәşkil edilmәsi;xidmәtlәrinin yaradılması üzrә xәrclәrin tәşkil edilmәsi;

9)9) kompaniyanın fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә onun әsas kompaniyanın fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә onun әsas 
istiqamәtlәri;istiqamәtlәri;

10)10) sığorta xidmәtlәrinin realizә olunmasına tәtbiq edilәn operativ sığorta xidmәtlәrinin realizә olunmasına tәtbiq edilәn operativ 
rәhbәrlik vә mәqsәdlәrә malik olmaq. rәhbәrlik vә mәqsәdlәrә malik olmaq. 



�� Marketinq tәdqiqatlarının ümumi obyekti olan sığorta xidmәtlәri Marketinq tәdqiqatlarının ümumi obyekti olan sığorta xidmәtlәri 
bazarıbazarı-- tәdqiqatın bu vә ya digәr predmetini ayırd edәrәk tәdqiqatın bu vә ya digәr predmetini ayırd edәrәk 
konkretlәşdirir:konkretlәşdirir:
1)1) sığorta xidmәtlәri әmtәә kimi;sığorta xidmәtlәri әmtәә kimi;
2)2) xidmәtin qiymәti (dәyәri);xidmәtin qiymәti (dәyәri);
3)3)alıcıların bazarı, potensial sığorta etdirәn şәxslәr, bazar tutumu;alıcıların bazarı, potensial sığorta etdirәn şәxslәr, bazar tutumu;
4)4)әhalinin tәdiyyә qabiliyyәti tәlәbatının sәviyyәsi;әhalinin tәdiyyә qabiliyyәti tәlәbatının sәviyyәsi;
5)5) sığorta müqavilәsinin imzalanması zamanı müştәrinin motivlәri, sığorta müqavilәsinin imzalanması zamanı müştәrinin motivlәri, 
istehlakçı üstünlüyünün strukturu istehlakçı üstünlüyünün strukturu 

6)6) sığorta xidmәtlәri bazarında sığortaçının vәziyyәti;sığorta xidmәtlәri bazarında sığortaçının vәziyyәti;
7)7) rәqiblәr, rәqabәtin forma vә sәviyyәsi;rәqiblәr, rәqabәtin forma vә sәviyyәsi;7)7) rәqiblәr, rәqabәtin forma vә sәviyyәsi;rәqiblәr, rәqabәtin forma vә sәviyyәsi;
8)8) rәqiblәrin maliyyә vәziyyәti, konkret bazarda sığorta tariflәri, rәqiblәrin maliyyә vәziyyәti, konkret bazarda sığorta tariflәri, 
sığorta işinin idarә olunması xüsusiyyәtlәri;sığorta işinin idarә olunması xüsusiyyәtlәri;

9)9) sığorta xidmәtlәri bazarının bir neçә sahәsindә seqmentasiyası vә sığorta xidmәtlәri bazarının bir neçә sahәsindә seqmentasiyası vә 
dinamikası;dinamikası;

10)10) satış bazarlarının forma vә metodları, sığorta xidmәtlәrinin satış bazarlarının forma vә metodları, sığorta xidmәtlәrinin 
sığortaçıdan potensial müştәriyә doğru hәrәkәt etmә kanalları, sığortaçıdan potensial müştәriyә doğru hәrәkәt etmә kanalları, 

11)11) kontaktlar vә әlaqәlәr;kontaktlar vә әlaqәlәr;
12)12) reklam;reklam;
13)13) sığorta biznesinin hәyata keçirilmәsinin xarici şәrtlәri vә s. sığorta biznesinin hәyata keçirilmәsinin xarici şәrtlәri vә s. 



�� Marketinq Marketinq tәdqiqatıntәdqiqatınının әsasәsas istiqamәtlәri istiqamәtlәri bunlardır:bunlardır:
1)1) sığorta etdirәn şәxslәr. Onların sayının artması marketinq sığorta etdirәn şәxslәr. Onların sayının artması marketinq 
sәylәrinin әsas mәqsәdidir;sәylәrinin әsas mәqsәdidir;

2)2) sığorta xidmәtlәri (üzәrindә sığortaçının fәaliyyәt göstәrdiyi sığorta xidmәtlәri (üzәrindә sığortaçının fәaliyyәt göstәrdiyi 
sığorta müqavilәlәri növlәrinin siyahısı);sığorta müqavilәlәri növlәrinin siyahısı);

3)3) sığorta xidmәtinin qiymәti (sığorta riskinin hәcmindәn, işin sığorta xidmәtinin qiymәti (sığorta riskinin hәcmindәn, işin 
aparılmasına dair sığortaçının xәrclәrindәn, planlaşdırılan gәlir aparılmasına dair sığortaçının xәrclәrindәn, planlaşdırılan gәlir 
vә digәr amillәrdәn asılı olan sığorta müqavilәsinin konkret vә digәr amillәrdәn asılı olan sığorta müqavilәsinin konkret 
növünün imzalanması zamanı tәtbiq olunan tarif stavkası);növünün imzalanması zamanı tәtbiq olunan tarif stavkası);

4)4)bazar konkret sığorta etdirәn şәxs tәrәfindәn sığorta bazar konkret sığorta etdirәn şәxs tәrәfindәn sığorta 
qiymәtinin mәnimsәnilmәsinin fiziki vә hüquqi imkanı kimi.qiymәtinin mәnimsәnilmәsinin fiziki vә hüquqi imkanı kimi.

�� Rәqabәt intensivliyi aşağıdakı amillәrә әsaslanaraq Rәqabәt intensivliyi aşağıdakı amillәrә әsaslanaraq 
qiymәtlәndirilirlәr:qiymәtlәndirilirlәr:
 birbir-- biri ilә rәqabәtdә olan sığorta şirkәtlәrinin sayı vә biri ilә rәqabәtdә olan sığorta şirkәtlәrinin sayı vә 
müqayisә olunan tutumu;müqayisә olunan tutumu;

 sığorta xidmәtlәrinә olan tәlәbatın hәcminin dәyişdirilmәsi;sığorta xidmәtlәrinә olan tәlәbatın hәcminin dәyişdirilmәsi;
 onun quruluş vә dәyәr dinamikası;onun quruluş vә dәyәr dinamikası;
 sığorta bazarına baryerlәrin daxil edilmәsi sığorta bazarına baryerlәrin daxil edilmәsi 
 kredit bazarındakı vәziyyәt;kredit bazarındakı vәziyyәt;
 sığortaçısığortaçı-- rәqiblәrin strategiyasında müxtәliflik;rәqiblәrin strategiyasında müxtәliflik;



�� Uzunmüddәtli sığortanın stimullaşdırılması üçün sığorta etdirәn Uzunmüddәtli sığortanın stimullaşdırılması üçün sığorta etdirәn 
şәxsin hәm dividentlәrin ödәniş forması kimi, hәm dә göstәrilәn şәxsin hәm dividentlәrin ödәniş forması kimi, hәm dә göstәrilәn 
xidmәtin sığorta haqqlarının azaldılması kimi çıxış edәn sığorta xidmәtin sığorta haqqlarının azaldılması kimi çıxış edәn sığorta 
şirkәtinin gәlirindә iştirak etmәsindәn istifadә oluna bilәr. Sığorta şirkәtinin gәlirindә iştirak etmәsindәn istifadә oluna bilәr. Sığorta 
etdirәn şәxsin sığorta şirkәtinin gәlirlәrindә aşağıdakı pay formasında etdirәn şәxsin sığorta şirkәtinin gәlirlәrindә aşağıdakı pay formasında 
ola bilәr:ola bilәr:
1)1)hәr il sәrbәst vәsaitlәrin ehtiyatına әlavә olunan mәnfәәt;hәr il sәrbәst vәsaitlәrin ehtiyatına әlavә olunan mәnfәәt;
2)2) sığorta vәsaitlәrinin mәnfәәtli qoyuluşundan alınan dividentlәr;sığorta vәsaitlәrinin mәnfәәtli qoyuluşundan alınan dividentlәr;
3)3) sığorta haqlarını ödәmәdәn әlavә sığorta üçün istifadә edilәn sığorta haqlarını ödәmәdәn әlavә sığorta üçün istifadә edilәn 
mәnfәәt (bonus). mәnfәәt (bonus). 

�� Prinsipial şәkildә yeni sığorta növünün bazara doğru irәlilәyişi birPrinsipial şәkildә yeni sığorta növünün bazara doğru irәlilәyişi bir-- biri biri 
ilә qarşılıqlı şәkildә әlaqәdar olan iki proseslә bağlıdır:ilә qarşılıqlı şәkildә әlaqәdar olan iki proseslә bağlıdır:
1)1) yeniliyin daxil edilmәsinin diffuziyası, yәni sığorta şirkәtinin yeniliyin daxil edilmәsinin diffuziyası, yәni sığorta şirkәtinin 
hüdudlarından kәnara sığortanın bu yeni növünün istifadәsi hüdudlarından kәnara sığortanın bu yeni növünün istifadәsi 
imkanlarına dair informasiyanın, elәcә dә sığorta müqavilәsinin imkanlarına dair informasiyanın, elәcә dә sığorta müqavilәsinin 
imzalamağı vә sığorta polisinin xidmәtlәrindәn istifadә etmәyi imzalamağı vә sığorta polisinin xidmәtlәrindәn istifadә etmәyi 
qәrara alan şәxslәrin hәr birinә bu sığortanın üstünlüklәri qәrara alan şәxslәrin hәr birinә bu sığortanın üstünlüklәri 
çatdırılaraq yayılmalıdır;çatdırılaraq yayılmalıdır;

2)2) sığortanın yeni növünün sığorta etdirәn şәxslәr tәrәfindәn qәbul sığortanın yeni növünün sığorta etdirәn şәxslәr tәrәfindәn qәbul 
olunması (razılıqla qarşılanması)olunması (razılıqla qarşılanması)



�� Sığorta xidmәtlәri üzrә yeni növlәrin irәliyә doğru hәrәkәt etmәsi Sığorta xidmәtlәri üzrә yeni növlәrin irәliyә doğru hәrәkәt etmәsi 
prosesi yeniliyin tәtbiqinin potensialına malik sığorta etdirәn şәxs prosesi yeniliyin tәtbiqinin potensialına malik sığorta etdirәn şәxs 
tәrәfindәn dәrk olunmasında mövcud olan 8 mәrhәlәdәn ibarәtdir:tәrәfindәn dәrk olunmasında mövcud olan 8 mәrhәlәdәn ibarәtdir:

1)1) yeni sığorta xidmәti haqqında informasiyadan ibarәt reklamın yeni sığorta xidmәti haqqında informasiyadan ibarәt reklamın 
yayılması;yayılması;

2)2) kütlәvi informasiya vasitәlәrindә yerli sığorta xidmәti haqqında kütlәvi informasiya vasitәlәrindә yerli sığorta xidmәti haqqında 
informasiyanın tәqdim olunması;informasiyanın tәqdim olunması;

3)3) rәyinә potensial imkanlı sığorta etdirәn şәxsin daha çox qiymәt rәyinә potensial imkanlı sığorta etdirәn şәxsin daha çox qiymәt 
verdiyi nüfuzlu ekspert vә yaxud mütәxәssisin mülahizәlәrinin verdiyi nüfuzlu ekspert vә yaxud mütәxәssisin mülahizәlәrinin 
dәrk olunması;dәrk olunması;dәrk olunması;dәrk olunması;

4)4) sığorta etdirәn şәxsin sığorta bazarının vәziyyәti haqqında sığorta etdirәn şәxsin sığorta bazarının vәziyyәti haqqında 
xәbәrdar olması;xәbәrdar olması;

5)5)potensial imkana malik sığorta etdirәn şәxsin sığorta xidmәtinin potensial imkana malik sığorta etdirәn şәxsin sığorta xidmәtinin 
yeni növünә olan marağının tәzahür olunması;yeni növünә olan marağının tәzahür olunması;

6)6) yeni sığorta xidmәtinin müsbәt xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;yeni sığorta xidmәtinin müsbәt xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
7)7) yeni sığorta xidmәtinin mәziyyәt vә yaxud nöqsanlarına dair yeni sığorta xidmәtinin mәziyyәt vә yaxud nöqsanlarına dair 
yekun nәticәnin verilmәsi;yekun nәticәnin verilmәsi;

8)8) yeni sığorta xidmәtinin razılıqa vә yaxud narazılıqla qarşılanması.yeni sığorta xidmәtinin razılıqa vә yaxud narazılıqla qarşılanması.



X FəsilX Fəsil-- Sığorta təşkilatlarında uçot Sığorta təşkilatlarında uçot 
və hesabatın təşkilivə hesabatın təşkili

�� Uçotun formaları, növlәri vә tәşkiliUçotun formaları, növlәri vә tәşkili

�� Sığorta tәşkilatlarında mühasibat Sığorta tәşkilatlarında mühasibat 
uçotunun tәşkiliuçotunun tәşkiliuçotunun tәşkiliuçotunun tәşkili

�� Sığorta tәşkilatlarında statistik uçotun Sığorta tәşkilatlarında statistik uçotun 
tәşkilitәşkili

�� Sığorta tәşkilatlarında mühasibat vә Sığorta tәşkilatlarında mühasibat vә 
statistik hesabatlar statistik hesabatlar 



10.1. Uçotun formaları, növləri və təşkili.10.1. Uçotun formaları, növləri və təşkili.
�� Memorial order formasıMemorial order forması. . Mühasibat uçotunun bu formasında ilkin Mühasibat uçotunun bu formasında ilkin 

sәnәdlәr memorial orderin tәtbiqi üçün әsas olur. Memorial orderlәr sәnәdlәr memorial orderin tәtbiqi üçün әsas olur. Memorial orderlәr 
dә öz növbәsindә eyni növlü әmәliyyatlar üzrә qruplaşdırılır vә dә öz növbәsindә eyni növlü әmәliyyatlar üzrә qruplaşdırılır vә 
bunlarda müvafiq hesabların müxabirlәşmәsi әks olunur. Memorial bunlarda müvafiq hesabların müxabirlәşmәsi әks olunur. Memorial 
orderlәr onlara әlavә elilәn ilkin sәnәdlәrlә birlikdә xronoloji qaydada orderlәr onlara әlavә elilәn ilkin sәnәdlәrlә birlikdә xronoloji qaydada 
birinci növbәdә sintetik uçotun registrlәri olan qeydiyyat jurnalına vә birinci növbәdә sintetik uçotun registrlәri olan qeydiyyat jurnalına vә 
baş kitaba yazılır.baş kitaba yazılır.

�� Sığorta әmәliyyatlarının xüsusiyyәti çoxlu sayda balans hesablarına Sığorta әmәliyyatlarının xüsusiyyәti çoxlu sayda balans hesablarına �� Sığorta әmәliyyatlarının xüsusiyyәti çoxlu sayda balans hesablarına Sığorta әmәliyyatlarının xüsusiyyәti çoxlu sayda balans hesablarına 
ehtiyac yaratmır. Mәhz buna görә dә yuxarıda göstәrilәn sintetik ehtiyac yaratmır. Mәhz buna görә dә yuxarıda göstәrilәn sintetik 
uçotun 2 registrlәri әvәzinә 1 registrdәn uçotun 2 registrlәri әvәzinә 1 registrdәn –– baş jurnaldan istifadә baş jurnaldan istifadә 
edilir. elә buna görә dә uçotun bu forması edilir. elә buna görә dә uçotun bu forması baş jurnal baş jurnal uçotuçot forması forması 
adlandırılır.adlandırılır.

�� BBaş kitab üç funksiyanı yerinә yetirir. aş kitab üç funksiyanı yerinә yetirir. 
1.1. Hәr bir memorial orderin (jurnal) xronoloji registrlәrini aparır.Hәr bir memorial orderin (jurnal) xronoloji registrlәrini aparır.
2.2. Bütün sintetik hesabların müxabirlәşmәsinin registrlәrini aparır.Bütün sintetik hesabların müxabirlәşmәsinin registrlәrini aparır.
3.3. Sintetik hesablar üzrә dövriyyә cәdvәllәrini aparır.Sintetik hesablar üzrә dövriyyә cәdvәllәrini aparır.



�� Uçotun jurnalUçotun jurnal-- order formasıorder forması. . Uçotun bu formasında Uçotun bu formasında 
memorialmemorial--order tәrtib edilir. Bu zaman ilkin mühasibat sәnәdlәri order tәrtib edilir. Bu zaman ilkin mühasibat sәnәdlәri 
icmal mәdaxil vә mәxaric cәdvәllәrindәn qeydiyyatdan keçirilir. icmal mәdaxil vә mәxaric cәdvәllәrindәn qeydiyyatdan keçirilir. 
Bunlar isә öz növbәsindә xronoloji qaydada sığorta әmәliyyatları Bunlar isә öz növbәsindә xronoloji qaydada sığorta әmәliyyatları 
üzrә qruplaşdırılır. Gündәlik vә birüzrә qruplaşdırılır. Gündәlik vә bir--neçә günlük yekun dövriyyәlәri neçә günlük yekun dövriyyәlәri 
jurnaljurnal--orderlәrә köçürülür orderlәrә köçürülür 

�� Sığorta tәşkilatlarının bütün gәlir vә xәrclәr әmәliyyatları jurnalSığorta tәşkilatlarının bütün gәlir vә xәrclәr әmәliyyatları jurnal--
orderlәrdә 5 istiqamәt üzrә qruplaşdırılır. Hәmin istiqamәtlәr orderlәrdә 5 istiqamәt üzrә qruplaşdırılır. Hәmin istiqamәtlәr 
jurnaljurnal--orderlәrin nömrәlәrindә öz әksini tapır. orderlәrin nömrәlәrindә öz әksini tapır. 
�� Jurnal order № 1.(Kassa) Jurnal order № 1.(Kassa) –– sığorta tәşkilatının kassasında sığorta tәşkilatının kassasında 
nәğd pulun hәrәkәtini özündә әks etdirir.nәğd pulun hәrәkәtini özündә әks etdirir.nәğd pulun hәrәkәtini özündә әks etdirir.nәğd pulun hәrәkәtini özündә әks etdirir.

�� Jurnal order № 2.(Bank) Jurnal order № 2.(Bank) –– burada sığorta tәşkilatının bankda burada sığorta tәşkilatının bankda 
olan hesablaşma hesabında әmәliyyatlar әks olunur.olan hesablaşma hesabında әmәliyyatlar әks olunur.

�� Jurnal order № 3.(TәhtәlJurnal order № 3.(Tәhtәl--hesab) hesab) –– burada tәhtәl burada tәhtәl –– hesab hesab 
şәxslәr üzrә vәsaitin verilmәsi vә geri qaytarılması әks olunur. şәxslәr üzrә vәsaitin verilmәsi vә geri qaytarılması әks olunur. 

�� Jurnal order № 4.(Fәhlә vә qulluqçularla hesablaşmalar) Jurnal order № 4.(Fәhlә vә qulluqçularla hesablaşmalar) ––
burada әmәk haqqı üzrә deponent vә s. әks olunur. burada әmәk haqqı üzrә deponent vә s. әks olunur. 

�� Jurnal order № 5.(Sair әmәliyyatlar) Jurnal order № 5.(Sair әmәliyyatlar) –– burada müxtәlif burada müxtәlif 
material qiymәtlilәrin daxil olması vә silinmәsi, amortizasiya material qiymәtlilәrin daxil olması vә silinmәsi, amortizasiya 
hesablanması, büdcәyә vergilәr әks olunur hesablanması, büdcәyә vergilәr әks olunur 



�� ÜÜmumiyyәtlә uçotun birmumiyyәtlә uçotun bir--birilә qarşılıqlı әlaqәdә olan 3 növü vardır:birilә qarşılıqlı әlaqәdә olan 3 növü vardır:
I.I. Mühasibat uçotu.Mühasibat uçotu.
II.II.Statistik uçot.Statistik uçot.
III.III. Operativ uçot.Operativ uçot.

�� Mühasibat uçotuMühasibat uçotu sığorta fondunun pul formasında mövcud sığorta fondunun pul formasında mövcud 
vәziyyәtini vә hәrәkәtinin fasilәsiz әks olunduğu bir sistemi ifadә vәziyyәtini vә hәrәkәtinin fasilәsiz әks olunduğu bir sistemi ifadә 
edir. Digәr növlәrdәn fәrqli olaraq o başdanedir. Digәr növlәrdәn fәrqli olaraq o başdan--başa bütün pul başa bütün pul 
әmәliyyatlarını әhatә edir. Bәzi hallarda o natural göstәricilәri (әsas әmәliyyatlarını әhatә edir. Bәzi hallarda o natural göstәricilәri (әsas 
vәsaitin uçotunu) әks etdirsә dә mütlәq pul ifadәsini dә özündә әks vәsaitin uçotunu) әks etdirsә dә mütlәq pul ifadәsini dә özündә әks 
etdirir.etdirir.etdirir.etdirir.

�� Statistik uçotStatistik uçot isә kütlәvi sığorta әmәliyyatlarını natural vә pul isә kütlәvi sığorta әmәliyyatlarını natural vә pul 
göstәricilәri üzrә sistematik yığılmasını nәzәrdә tutur. Onun göstәricilәri üzrә sistematik yığılmasını nәzәrdә tutur. Onun 
göstәricilәri: mәsәlәn; sığorta obyektinin sayı, qiymәti, sığorta göstәricilәri: mәsәlәn; sığorta obyektinin sayı, qiymәti, sığorta 
mәblәği vә sığorta tәdiyyәlәri statistik hesablarda ümumilәşdirilir.mәblәği vә sığorta tәdiyyәlәri statistik hesablarda ümumilәşdirilir.

�� Operativ uçotOperativ uçot isә sığorta tәdiyyәlәrinin daxil olmasına nәzarәt isә sığorta tәdiyyәlәrinin daxil olmasına nәzarәt 
mәqsәdilә cari il üçün informasiyanın dövrü yığılmasını özündә әks mәqsәdilә cari il üçün informasiyanın dövrü yığılmasını özündә әks 
etdirir. Onun kömәyi ilә yeni mәlumatlar әsasında hәr bir vәzifәli etdirir. Onun kömәyi ilә yeni mәlumatlar әsasında hәr bir vәzifәli 
işçinin iş keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk mümkün olur. işçinin iş keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk mümkün olur. 



10.2 Sığorta təşkilatlarında mühasibat 10.2 Sığorta təşkilatlarında mühasibat 
uçotunun təşkili.uçotunun təşkili.

�� Sığorta tәşkilatlarında Sığorta tәşkilatlarında sintetik sintetik vә vә analitikanalitik uçot hesablarının vahid uçot hesablarının vahid 
sistemini özündә әks etirәn mühasibat uçotundan istifadә edilir. sistemini özündә әks etirәn mühasibat uçotundan istifadә edilir. 

�� Hesab planları sığorta tәşkilatlarının bütün sığorta vә tәsәrrüfat Hesab planları sığorta tәşkilatlarının bütün sığorta vә tәsәrrüfat 
әmәliyyatlarını әhatә edir. Onları әsasәn aşağıdakı qruplara әmәliyyatlarını әhatә edir. Onları әsasәn aşağıdakı qruplara 
bölmәk olar:bölmәk olar:

1)1) Pul vәsaitlәrinin bankda vә kassada yerlәşdirilmәsi;Pul vәsaitlәrinin bankda vә kassada yerlәşdirilmәsi;
2)2) Sığorta tәdiyyәlәrinin daxil olması vә sığorta ödәnişlәrinin Sığorta tәdiyyәlәrinin daxil olması vә sığorta ödәnişlәrinin 

verilmәsi;verilmәsi;
3)3) Müxtәlif debitor vә kreditorlarla, büdcә ilә, sosial sığorta ilә, Müxtәlif debitor vә kreditorlarla, büdcә ilә, sosial sığorta ilә, 

pensiya fondu ilә vә işçilәrlә hesablaşmalar;pensiya fondu ilә vә işçilәrlә hesablaşmalar;
4)4) Әsas vәsaitlәrin vә digәr maddi qiymәtlilәrin hәrәkәti;Әsas vәsaitlәrin vә digәr maddi qiymәtlilәrin hәrәkәti;
5)5) Sığorta әmәliyyatlarının maliyyә nәticәlәri;Sığorta әmәliyyatlarının maliyyә nәticәlәri;
6)6) Tikinti vә әsaslı tәmir, digәr tәsәrrüfat әmәliyyatları üzrә Tikinti vә әsaslı tәmir, digәr tәsәrrüfat әmәliyyatları üzrә 

xәrclәr.xәrclәr.



�� Sığorta tәdiyyәlәrinin uçotu.Sığorta tәdiyyәlәrinin uçotu. Bu cür sintetik uçot 38№Bu cür sintetik uçot 38№--li li 
hesabda aparılır. Hesabın kreditindә bütün sığorta növlәri üzrә daxil hesabda aparılır. Hesabın kreditindә bütün sığorta növlәri üzrә daxil 
olan tәdiyyәlәr yazılır. Hesabın debetindә isә sığorta tәşkilatının olan tәdiyyәlәr yazılır. Hesabın debetindә isә sığorta tәşkilatının 
düzğün ödәmәdiyi sığorta haqqlarının qaytarılması öz әksini tapır. düzğün ödәmәdiyi sığorta haqqlarının qaytarılması öz әksini tapır. 

�� Sığorta tәdiyyәlәri üzrә әsas müxabirlәşmәlәr aşağıdakılardır.Sığorta tәdiyyәlәri üzrә әsas müxabirlәşmәlәr aşağıdakılardır.
1)1) Sığorta tәdiyyәlәrinin hesablaşma hesabına daxil olması. Sığorta tәdiyyәlәrinin hesablaşma hesabına daxil olması. 

DTDT 5151 KTKT 3838
2)2) Sığorta ödәnişindәn tәdiyyәlәrin tutulması.Sığorta ödәnişindәn tәdiyyәlәrin tutulması.

DTDT 2222 KTKT 3838
3)3) Işçinin әmәk haqqından tәdiyyәnin tutulması.Işçinin әmәk haqqından tәdiyyәnin tutulması.

DTDT 7070 KTKT 3838DTDT 7070 KTKT 3838
4)4) Sığorta tәdiyyәlәrinin qaytarılması.Sığorta tәdiyyәlәrinin qaytarılması.

DTDT 3838 KTKT 5151
5)5) Eyni әmәliyyat kassadan olduqda.Eyni әmәliyyat kassadan olduqda.

DTDT 3838 KTKT 5050
6)6) Rәsmilәşdirilmәmiş sәnәdlәr üzrә tәdiyyәlәrin daxil olması.Rәsmilәşdirilmәmiş sәnәdlәr üzrә tәdiyyәlәrin daxil olması.

DTDT 5151 KTKT 7474--11
7)7) Hәmin әmәliyyatlar sәnәdlәr rәsmilәşdirildikdәn sonra.Hәmin әmәliyyatlar sәnәdlәr rәsmilәşdirildikdәn sonra.

DTDT 7474--11 KTKT 3838



�� Sığorta ödәnişlәrinin verilmәsi uçotuSığorta ödәnişlәrinin verilmәsi uçotu Ödәnişlәrin Ödәnişlәrin 
verilmәsinin sintetik uçotu 22№verilmәsinin sintetik uçotu 22№--li hesabda aparlır. Bu aktiv li hesabda aparlır. Bu aktiv 
hesabın debetindә növlәr üzrә, sığorta ödәnişlәrinin vә alış hesabın debetindә növlәr üzrә, sığorta ödәnişlәrinin vә alış 
(qiymәt) mәblәğlәrinin verilmәsi öz әksini tapır. Hesabın (qiymәt) mәblәğlәrinin verilmәsi öz әksini tapır. Hesabın 
kreditindә isә düzgün ödәnilmәyәn vә sığorta tәşkilatının kreditindә isә düzgün ödәnilmәyәn vә sığorta tәşkilatının 
hesabına qaytarılan mәblәğlәr göstәrilir. hesabına qaytarılan mәblәğlәr göstәrilir. 

�� Hesab üzrә әsas müxabilәşmәlәr aşağıdakılardır.Hesab üzrә әsas müxabilәşmәlәr aşağıdakılardır.

1)1) Sığorta ödәnişlәrinin vә mәblәğlәrinin ödәnmәsi.Sığorta ödәnişlәrinin vә mәblәğlәrinin ödәnmәsi.1)1) Sığorta ödәnişlәrinin vә mәblәğlәrinin ödәnmәsi.Sığorta ödәnişlәrinin vә mәblәğlәrinin ödәnmәsi.
DTDT 2222 KTKT 5151

2)2) Düzgün ödәnilmәmiş mәblәğin qaytarılması.Düzgün ödәnilmәmiş mәblәğin qaytarılması.
DTDT 5151 KTKT 2222

3)3) Ödәnilәcәk sığorta mәblәğinin sığorta olunanın iş yerinә Ödәnilәcәk sığorta mәblәğinin sığorta olunanın iş yerinә 
köçürülmәsi.köçürülmәsi.

DTDT 7676 KTKT 5151
4)4) Kassadan ödәnilәn mәblәğ.Kassadan ödәnilәn mәblәğ.

DTDT 2222 KTKT 5050



�� Sığorta tәşkilatının saxlanması xәrclәrinin uçotu.Sığorta tәşkilatının saxlanması xәrclәrinin uçotu. Göstәrilәn Göstәrilәn 
sintetik uçot 20№sintetik uçot 20№--li hesabda aparılır. Hesabın debetindә әmәk li hesabda aparılır. Hesabın debetindә әmәk 
haqqının, % mükafatlarının, amortiyasiyanın, sosial sığortaya haqqının, % mükafatlarının, amortiyasiyanın, sosial sığortaya 
ayırmaların, hәbelә tәsәrrüfat, poçt, teleqraf xәrclәrinin ayırmaların, hәbelә tәsәrrüfat, poçt, teleqraf xәrclәrinin 
hesablanması әks olunur.hesablanması әks olunur.

�� Hesabın әsas müxabirlәşmәsi aşağıdakılardır:Hesabın әsas müxabirlәşmәsi aşağıdakılardır:

1)1) Әmәk haqqının vә % mükafatlarının hesablanması.Әmәk haqqının vә % mükafatlarının hesablanması.
DTDT 2020 KTKT 7070DTDT 2020 KTKT 7070

2)2) Inzibati tәsәrrüfat xәrclәrinin silinmәsi.Inzibati tәsәrrüfat xәrclәrinin silinmәsi.
DTDT 2020 KT KT 5050 5151 0505 7171

3)3) Cari tәmirә xәrclәrin silinmәsi.Cari tәmirә xәrclәrin silinmәsi.
DTDT 2020 KT KT 5050 5151 0505 7171

4)4) Sosial sığortaya vә pesiyaya ayırmaların hesablanması.Sosial sığortaya vә pesiyaya ayırmaların hesablanması.
DtDt 2020 KTKT 6969

5)5) Düzgün hesablanmamış xәrclәrin bәrpası.Düzgün hesablanmamış xәrclәrin bәrpası.
DTDT 50 5150 51 KTKT 20  20  



�� Tәhtәl hesab şәxslәrlә, sair debitorTәhtәl hesab şәxslәrlә, sair debitor kreditorlarla hesabların uçotu. kreditorlarla hesabların uçotu. 
Tәhtәl hesab şәxslәrlә hesablar 71№Tәhtәl hesab şәxslәrlә hesablar 71№--li hesabda aparılır. Bu li hesabda aparılır. Bu 
hesabın debetindә sığorta işçilәrinә avans mәblәğlәrinin verilmәsi, hesabın debetindә sığorta işçilәrinә avans mәblәğlәrinin verilmәsi, 
kreditindә isә avans hesablarının silinmәsi vә ya kassaya kreditindә isә avans hesablarının silinmәsi vә ya kassaya 
xәrclәnmәmiş mәblәğin geri qaytarılması әks olunur. xәrclәnmәmiş mәblәğin geri qaytarılması әks olunur. 

�� Hesabın әsas müxabirlәşmәlәri Hesabın әsas müxabirlәşmәlәri 
1)1) Vaxtında verilmәyәn әmәk haqqının deponentә qaytarılması.Vaxtında verilmәyәn әmәk haqqının deponentә qaytarılması.

DTDT 7070 KTKT 7676
2)2) Kreditә alınmış mallara görә, banka köçürmәlәrә görә, Kreditә alınmış mallara görә, banka köçürmәlәrә görә, 2)2) Kreditә alınmış mallara görә, banka köçürmәlәrә görә, Kreditә alınmış mallara görә, banka köçürmәlәrә görә, 
alimentlәrә görә sığorta işçisinin әmәk haqqından tutulmalar.alimentlәrә görә sığorta işçisinin әmәk haqqından tutulmalar.

DTDT 7070 KTKT 7575 7676
3)3) Әmәk haqqıdan tutulmuş mәblәğlәrin öz tәyinatına Әmәk haqqıdan tutulmuş mәblәğlәrin öz tәyinatına 
köçürülmәsi.köçürülmәsi.

DTDT 7676 KTKT 5151
4)4) Işçilәrә ssudaların verilmәsi.Işçilәrә ssudaların verilmәsi.

DT DT 7676 KTKT 5050
5)5) Işçilәrә verilmiş ssudaların geri qaytarılması.Işçilәrә verilmiş ssudaların geri qaytarılması.

DTDT 5050 5151 KTKT 7676



110.3 Sığorta təşkilatlarında statistik 0.3 Sığorta təşkilatlarında statistik 

uçotun təşkili.uçotun təşkili.

�� Göstәricilәr vә uçot fondları.Göstәricilәr vә uçot fondları. Statistik uçot iki dәstәyә Statistik uçot iki dәstәyә 
bölünә bilәn göstәricilәri әhatә edir.Birinci dәstә sığorta bölünә bilәn göstәricilәri әhatә edir.Birinci dәstә sığorta 
fondunun әmәlә gәlmәsini sәciyyәlәndirir. Buraya aşağıdakılar fondunun әmәlә gәlmәsini sәciyyәlәndirir. Buraya aşağıdakılar 
daxildir:daxildir:

-- Mәcburi surәtdә sığortalanmalı olan obyektlәrin miqdarı vә Mәcburi surәtdә sığortalanmalı olan obyektlәrin miqdarı vә 
sığorta qiymәtlәri, mәcburi sığortalanmanın hәr bir növü üzrә sığorta qiymәtlәri, mәcburi sığortalanmanın hәr bir növü üzrә 

-- Mәcburi surәtdә sığortalanmalı olan obyektlәrin miqdarı vә Mәcburi surәtdә sığortalanmalı olan obyektlәrin miqdarı vә 
sığorta qiymәtlәri, mәcburi sığortalanmanın hәr bir növü üzrә sığorta qiymәtlәri, mәcburi sığortalanmanın hәr bir növü üzrә 
әlavә edilmiş sığorta ödәnişlәrinin mәblәği vә borc qalıqları;әlavә edilmiş sığorta ödәnişlәrinin mәblәği vә borc qalıqları;

-- Könüllü sığortalanma növlәri üzrә bağlanan müqavilәlәrin (vә Könüllü sığortalanma növlәri üzrә bağlanan müqavilәlәrin (vә 
ya obyektlәrin) miqdarı, hәr bir sığorta növü üzrә sığorta ya obyektlәrin) miqdarı, hәr bir sığorta növü üzrә sığorta 
mәblәğlәri vә sığorta ödәnişlәrinin mәblәğlәri;mәblәğlәri vә sığorta ödәnişlәrinin mәblәğlәri;

-- Müvafiq dövrün әvvәlinә vә sonuna olan hәyatın Müvafiq dövrün әvvәlinә vә sonuna olan hәyatın 
sığortalanması üzrә müqavilәlәrin miqdarı, ödәmәlәrin sığortalanması üzrә müqavilәlәrin miqdarı, ödәmәlәrin 
mәblәği vә sığorta mәblәği, hәyatın sığortalanması üzrә mәblәği vә sığorta mәblәği, hәyatın sığortalanması üzrә 
portfelin yeni müqavilәlәrin bağlanması, onların gәlmәsi vә portfelin yeni müqavilәlәrin bağlanması, onların gәlmәsi vә 
çızması ilә bağlı dәyişmәsi.çızması ilә bağlı dәyişmәsi.



�� Ikinci dәstә sığorta fondunun istifadә edilmәsini göstәrir. Buraya Ikinci dәstә sığorta fondunun istifadә edilmәsini göstәrir. Buraya 
aşağıdakılar daxildir:aşağıdakılar daxildir:
-- Sığortalanmış obyektlәrin mәhv olunması vә ya zәdәlәnmәsi Sığortalanmış obyektlәrin mәhv olunması vә ya zәdәlәnmәsi 

haqqında tәrtib olunmuş sığortaaktının miqdarı;haqqında tәrtib olunmuş sığortaaktının miqdarı;
-- Sığorta әvәzinin ödәnilmәsi vә ya sığorta mәblәğlәrinin Sığorta әvәzinin ödәnilmәsi vә ya sığorta mәblәğlәrinin 

verilmәsi ilә nәticәlәnәn sığorta miqdarı vә ödәnişlәrin hәcmi.verilmәsi ilә nәticәlәnәn sığorta miqdarı vә ödәnişlәrin hәcmi.

�� Hәyatın sığortalanması müqavilәlәrinin uzunmüddәtliliyi tәkcә Hәyatın sığortalanması müqavilәlәrinin uzunmüddәtliliyi tәkcә 
bağlanılan müqavilәlәrin deyil, hәm dә sığorta portfelinin sonrakı bağlanılan müqavilәlәrin deyil, hәm dә sığorta portfelinin sonrakı 
hәrәkәtinin statistik uçotunun tәşkil edilmәsini tәlәb edir. Bu hәrәkәtinin statistik uçotunun tәşkil edilmәsini tәlәb edir. Bu 
mәqsәdә “Hәyatın sığortalanması üzrә müqavilәlәrin sayının, mәqsәdә “Hәyatın sığortalanması üzrә müqavilәlәrin sayının, 
ödәnişlәrin vә sığorta mәblәğlәrinin uçotu jurnalı” istifadә edilir. ödәnişlәrin vә sığorta mәblәğlәrinin uçotu jurnalı” istifadә edilir. ödәnişlәrin vә sığorta mәblәğlәrinin uçotu jurnalı” istifadә edilir. ödәnişlәrin vә sığorta mәblәğlәrinin uçotu jurnalı” istifadә edilir. 
Jurnalda müqavilәlәr aşağıdakı meyarlar üzrә qeydiyyatdan keçirilir Jurnalda müqavilәlәr aşağıdakı meyarlar üzrә qeydiyyatdan keçirilir 
vә qruplaşdırılır:vә qruplaşdırılır:
-- Yeni müqavilәlәrin bağlanması;Yeni müqavilәlәrin bağlanması;
-- Әvvәl dayandırılmış müqavilәlәrin yenidәn qüvvәyә minmәsi;Әvvәl dayandırılmış müqavilәlәrin yenidәn qüvvәyә minmәsi;
-- Sığorta olunanlar tәrәfindәn ödәnişlәrin edilmәsi yerlәrinin vә Sığorta olunanlar tәrәfindәn ödәnişlәrin edilmәsi yerlәrinin vә 

ya agentlәrin sahәlәrinin dәyişmәsi ilә bağlı müqavilәlәrin ya agentlәrin sahәlәrinin dәyişmәsi ilә bağlı müqavilәlәrin 
gәlmәsi vә çıxması;gәlmәsi vә çıxması;

-- Ödәnişlәrin ödәnilmәmәsi sәbәbindәn geri alma mәblәğini Ödәnişlәrin ödәnilmәmәsi sәbәbindәn geri alma mәblәğini 
almaq hüququ verilmәdәn vә ayrıcı olaraq bu hüququ almaq hüququ verilmәdәn vә ayrıcı olaraq bu hüququ 
vermәklә müqavilәnin vaxtından әvvәl lәğv edilmәsi;vermәklә müqavilәnin vaxtından әvvәl lәğv edilmәsi;


