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1. Sığorta bazarı – budur:

• Riskin birinci sığortaçıdan təkrarsığortaçıya ötürülməsi ilə əlaqədar olan pul münasibətlərinin xüsusi formasıdır
√ Sığorta müdafiəsinin-xüsusi əmtəənin alqı-satqı obyektində pul münasibətlərinin məcmusudur
• Sığorta təşkilatlarının  məcmuisidir
• Heç biri
• Sığortanın növləri və formalarının, sahələrinin məcmuisidir

2. Sığortaçının adından və ona verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq onun tapşırığı üzrə fəaliyyət göstərən hüquqi yaxud fiziki şəxslər
adlanırlar:

• Sığorta agenti
√ Sıorta brokeri
• Sığorta eksperti
• Heç biri
• Təkrarsığortaçılar

3. Könüllü sığorta qaydaları müəyyənləşdirirlər:

• Dövlət sığorta nəzarəti xidməti
√ Hər bir sığortaçı müstəqil olaraq müəyyənləşdirir sonra isə dövlət sığorta nəzarət orqanı ilə razılaşdırılır
• Sığortalı
• Heç biri
• Azərbaycan sığortaçılar ittifaqı

4. Sığorta daxılı-budur:

• Sığortalııarın birliyidir
√ Sığortaçıların birliyidir
• texniki ehtiyyatların xüsusi formasıdır
• Heç biri
• Sığortalıların inflyasiyadan qorunması formasıdır

5. Sığorta agenti:

• Sığortalının adından sığorta müqavilələri bağlayır
√ Sığortaçının adından müqavilələri bağlayır
• Maliyyə nazirliyinə tabedir
• Heç biri
• Sığorta müqaviləsinin müstəqil tərəfidir

6. Lisenziya sığortaçıya hüquqlar verir:

√ Ancaq razılaşdırılmış sığorta növlərini aparmaq
• Heç biri
• İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olmaq
• İstənilən sığorta növünü aparmaq
• Sığorta və bank fəaliyyətini əvəzləmək

7. Qarışıq sığortanın fərqli əlamətləri bunlardır:

• Kiçik və bircinsli risklərin sığortası
√ Qeyri-kommersiya təbiətli fəaliyyət
• Zərərlərin növbəti bölgüsü
• Heç biri
• Bağlı sığorta məcmuisini olması

8. Azərbaycanda nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına görə güzəştlər edilən keptiv sığorta şirkəti varmı?



• Keptivlər müəyyən güzəştləri olurlar
√ Xeyr
• AR-da keptivlərin güzəştləri olmurlar
• Keptiv sığortasında nizamnamə anlayını yoxdur
• AR-da keptiv sığortaçılar anlayışı hüquqi olaraq formalaşmayıb

9. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğn olaraq sığorta müqaviləsinin bağlanmasına görə öz fəaliyyəti ilə məşğul olan
sığorta agentləri olurlar (qanunvericilikdə bütün digər tələblərə riayyət etmək şərti ilə):

• AR əarazisində yaşayan həddi-buluğa çatmamış uşaqlar
√ Həddi bulluğa çatmış AR vətəndaşı
• AR qanunvericliyinə uyğun yaradılan azərbaycan kommersiya təşkilatı
• AR qanunvericliyinə uyğun yaradılan azərbaycan qeyri-kommersiya təşkilatı
• Hüquqi şəxs yaratmadan özəl sahibkar kimi qeydiyyatdan keçən AR vətəndaşı

10. Hal-hazırda Sığorta bazarının hansı iştirakçıları dövlət lisenziyası olmalıdır:

• Qəza komissarı
√ Sığorta təşkilatı
• Sığorta aktuari
• Heç biri
• Sığorta brokeri

11. Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 01.03-2011-ci il tarixdən qeyri həyat-sığortası ilə məşğul olmağa lisenziyzası olan
sığortaçılar aşağıdakı sığorta növləri ilə məşğul olmaq hüquqları yoxdur:

• Səxsi sığorta ilə
√ Həyat sığortası ilə
• Tibbi sığorta ilə
• Heç biri
• Məsuliyyət sığortası ilə

12. 01.01 2014-ci il tarixdən həyat sığortasının aparılması üçün azərbaycan sığortaçıların minimal ödənilmiş nizamnamə kapitalı aşağı
olmamalıdır:

• 5 mln. AZN
√ 10 mln. Azn
• 9 mln. AZN
• 7mln. Azn
• 6 mln. AZN

13. Dövlət sığorta nəzarəti orqanında qeydiyyatsız sığorta bazarında hərəkət etmək hüququndadır:

• Sığorta brokeri
√ Qarışıq sığorta cəmiyyəti
• Tibbi sığorta təşkilatı
• Heç biri
• Sığorta agenti

14. AR sığorta bazarında vasitəçilər olurlar:

• Ancaq agentlər
√ Broker və agentlər
• Diler və agentlər
• Heç biri
• Makler və dilerlər

15. Sığortalı ilə birgəsığorta müqaviləsi bağlayan, üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyən sığortaçılar məsuliyyət daşıyırlar:



• Birgə məsuliyyət
√ Kollektiv məsuliyyəti
• Maddi yardım (Subsidiya)məsuliyyəti
• Heç biri
• Əgər müqavilədə hər bir sığortaçının hüquq və vəzifələri müəyyənləşdirilməmişdirsə birgə məsuliyyət

16. Sığorta daxılının maliyyə mexanizmi onun iştirakçılatının fəaliyyəti ilə nəzərdən keçirilir:

• Vahid qayda və tarif üzrə
√ Bazarda təşəkkül tapmış orta tariflə
• Geniş kontekstdə
• Heç biri
• Daxılın iştirakçıalrından birinin ən yaxşı təqdim etdiyi tarif

17. Sığorta daxılı həyata keçirir:

• Qarışıq sığorta
√ Birgəsığorta
• Kollektiv sığorta
• Heç biri
• Özünüsığorta

18. Sığortanın tərifini verin:

• Obyektin müxtəlif sığortaçılarla ayrı-ayrı müqavilələr üzrə sığortalanması
√ Heç biri
• Obyektin bir müqavilə üzrə bir neçə sığortaçılarla birgə sığortalanması
• Obyektin sığorta müddəti ərzində sığorta məbləğnin ölçüsünün artırması ilə bir sığortaçı tərəfindən sığortalanması
• Obyektin məsuliyyət hissəsinin sonrakı ardıcıllıqla digər sığortaçılara verilməsi ilə bir sığortaçı tərəfindən sığortalanması

19. AR ərazisində Xarici sığortaçılar istənilən sığorta növü ilə məşğul olması üçün sığorta təşkilatı təsis edə bilər:

• Ancaq müvafiq beynəlxalq sazişin bağlanmasına görə
• Müəyyənləşdirlmiş sığorta növünün həyata keçirilməsinə məhdudiyyətlərin riyaət olunması
• Əgər Sığorta təşkilatının məcmui ayrzamnamə kapitalında xarici kapital 25%-dən çox təşkil etməməlidir.
√ Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalında 49%-dən çox olmamaqla xarici investorun payının olması ilə
• Heç biri

20. AR ərazisində sığorta fəaliyyətinin lisenziyasını həyata keçirir:

• Sığorta fəaliyyətinə nəzarət üzrə Azərbaycan dövlət xidməti
√ AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
• İnhisar siyasəti üzrə Dövlət komitəsi
• Heç biri
• AR sığortanın inkişafı üzrə Dövlət komitəsi

21. AR qanunvericiliyinə görə sığortaçılar ola bilərlər

• Sığorta nəzarəti orqanında qeydiyyatdan keçən hüquqi və fiziki şəxslər
√ Sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə lisenziya almışistənilən təşkilati-hüquqi formalı hüquqi şəxslər
• Sığorta fəaliyyətini həyata keçirilməsi üçün yaradılan istənilən təşkilati-hüquqi formalı hüquqi şəxslər
• Heç biri
• Sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə lisenziya almış hüquqi və fiziki şəxslər

22. Sığorta mükafatı (haqqı)-budur:

• Ödənilən sığorta marağı
√ Heç biri
• Sığorta obyektinin sığorta ekspertizasına görə ödəniş
• Sığorta riskinə görə ödəniş



• Bağlanılan sığorta müqaviləsi üzrə ödəniş

23. AR qanunvericiliyinə görə sığorta məbləği aşa bilməz:

• Sığorta obyektinin bazar dəyəri
√ Sığorta obyektinin həqiqi dəyəri
• Sığorta obyektinin qalıq dəyəri
• Heç biri
• Sığorta obyektinin bərpa dəyəri

24. Məsuliyyət sığortasında sığorta olunan şəxs-budur:

• Məsuliyyət sığortası üzrə potensial zərər çəkmiş fiziki şəxslər
√ Məsuliyyət riskinin sığorta müdafiəsi obyekti  sayılan fiziki yaxud hüquqi şəxslər
• Kənar şəxslər
• Heç biri
• Üçüncü şəxs qarşısında mülki məsuliyyət sığortası müqaviləsi bağlayan fiziki şəxs

25. Şəxsi sığortada sığorta olunan şəxs- budur:

• Sığortaçı ilə sığorta müqaviləsi bağlayan və sığorta haqqını ödəyən fiziki şəxslər
√ Kimin həyatının, sağlamlığının və əmək qabiliyyətinin sığorta müdafiəsi obyekti  sayılan fiziki şəxslər
• Məhdud məsuliyyətli şəxslər
• Heç biri
• Hüquqi səlahiyyətli fiziki şəxslər

26. Əmlak sığortasında faydalanan – budur:

• Öz əmlak marağına ziyan vuran istənilən şəxs
√ Heç biri
• Öz əmlak marağına ziyan vuran yaxud sığorta obyektinin saxlanılmasında marağı ola istənilən mülkiyyətçi
• Əmlak üzrə icra orqanı
• Sığorta məbləğini alan istənilən şəxs

27. Şəxsi sığortada faydalanan şəxs-budur:

• Sığorta məbləğini alan istənilə şəxs
√ Öz ölümü halında sığorta məbləğinin alınması üçün təyin edilmiş şəxs
• Pensiyaçı
• Büdcə
• Sığortanın yol verilməz marağını göstərin:

28. Sığortanın yol verilməz marağını göstərin:

• Bankların krimanal riskləri
• Heç biri
• Girovların azad edilməsi məqsədilə şəxslərin məcburən cəlb olunduğu xərclər
√ Hərbi hərəkətlərlə bağlı risklər
• Sahibkarlıq fəaliyyətindən zərərlər riski

29. Sığortanın yol verilməz marağını göstərin:

• Qarət nəticəsində dəymiş zərərlər
√ Loteriyada iştirakdan zərərlər
• İflas nəticəsində zərərlər
• Heç biri
• Nəğd pulların daşınmasından baş vermiş zərərlər

30. AR-da icbari sığorta belə ola bilər:



• AR Hökümətinin qərarı ilə
√ AR-nın qanunu ilə
• AR sığorta nəzarəti orqanın normativ sənədləri ilə
• Sığortaçının əmri ilə
• AR Maliyyə Nazirliyinin əmri ilə

31. AR qanununa görə sığorta aşağıdakı formada həyata keçirilə bilər:

• Özəl və dövlət
√ İcbari və könüllü
• Şəxsi və kollektiv
• Heç biri
• Fərdi və qarışıq

32. ”Sığorta fəaliyyəti haqqında” AR qanunu AR Dövlət sosial müdafiə fondunuu həyata keçirdiyi dövlət sosial sığortaya tətbiq edilirmi:

• Heç biri
• Qismən
√ Xeyr
• Ümumi
• Bəli

33. Fəlakətli (katactrofik) risklər üçün xarakterikdir:

• Bir hadisə üzrə yüksək zərər, aşağı tezlik
√ Bir hadisə üzrə yüksək zərər, yüksək tezlik
• Dəhşətli itki
• Heç biri
• Bir hadisə üzrə aşağı zərər, yüksək tezlik

34. Sığortaçı-budur:

• Sığorta münasibətinə daxil olan fiziki və hüquqi şəxs
√ Ödəmə ilə zərərlərin bölgüsünü həyata keçirən təşkilat
• Faydalanan (Benifisar)
• Heç biri
• Xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlayan şəxs

35. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəllə ilə sığortanın sahələri müəyyən edilmişdir:

• Şəxsi, əmlak
√ Səxsi, əmlak, məsuliyyət və sahibkarlıq risklərinin sığortası
• Maddi və qeyri-maddi
• Heç biri
• Səxsi, əmlak, məsuliyyət

36. Aşağıda sadlananlar arasında sığortaya verilən risklərin əlamətlərinin düzgün olmayan cavabını tapın:

• Riskin təsadüfilik xarakter
√ baş verən riskin obyektiv xarakterli olmasıdır
• Riskin baş vermə ehtimallığı ölçülməli və qiymətləndirilməlidir.
• Heç biri
• risk kumulyasiya meylli olmamalıdir

37. Kazinoda uduzma ehtimalı – bu hansı riskdir:

• Təmiz
√ spekulyativ
• Təbii
• Kortəbii



• Katastrofik (fəlakətli)

38. Sığorta kateqoriyasının xüsusi əlamətərinin sadlananlar arasında səhv olduğunu göstərin:

• Sığorta münasibətlərinin ehtimal xarakteri
√ Hər bir sığortalıya vəsaitin qaytarılması
• Riskin olması
• Bölgü münasibəti olması
• Zərərlərin məkan və zaman bölgüsü

39. Sığortalanması mümkün olmayan hadisələri göstərin

• Maddi xarakterli risklər
√ Qeyri-maddi xarakterli risklər
• Fəlakətli (katastrofik)risklər
• Heç biri
• Mənəvi zərərlərin riski

40. Aşağıdakıların baş verməsi sığorta hadisələrinə qəbul edilə bilməz

• Fövqəladə itkilərlə əlaqəadar hadisələr
√ Doğru hadisələr
• Təbii hadisələr
• Heç biri
• Ehtimalla baş vermiş hadisələrin az olması

41. ”Sığorta hadisəsi” və “təsadüfi hadisə” anlayışı

• Eyni və tam oxşar hadisələrdir
√ “Təsadüfi hadisələr” çoxluğu ”Sığorta hadisəsi” çoxluğunun daha geniş formasıdır
• Zəruri anlayışlardır
• Heç biri
• .”Sığorta hadisəsi”çoxluğu “təsadüfi hadisələr”çoxluğunun daha geniş formasıdır

42. Sığorta müdafiəsni kateqoriyasının əsas, əhəmiyyətli əlamətini göstərin

• Məqsədli sığorta fondunun formalaşdırılması
√ İctimai istehsalın fasiləsizliyinin təmin edilməsi
• Zərərin ödənilməsi
• Heç biri
• Arzuedilməyən hadisənin baş verməsinin təsadüfi xarakteri

43. Sığorta hadisəsi – budur:

• baş vermiş hadisəyə görə sığortaçının sığortalıya, sığorta olunan şəxsə, faydalanan şəxsə və üçüncü şəxsə sığorta ödənişini vermək
vəzifəsini yaradır.

√
sığorta hadisəsi icbari sığorta üzrə icbari sığorta qanunlarına, könüllü sığorta üzrə sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin
sığortalıya, sığorta olunana və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət
ərzində baş verən hadisə və ya yaranan haldır

• baş verə biləcək hadisəyə görə sığorta mükafatının ödənilmsəi vəzifəsi
• həyata keçirilə biləcək hadisəyə görəsığorta mükafatının ödənilmsəi vəzifəsi

• planlaşdırılmış hadisəyə görəsığortaçının sığortalıya, sığorta olunan şəxsə, faydalanan şəxsə və üçüncü şəxsə sığorta ödənişini vermək
vəzifəsini yaradır

44. Sığortanın aparılması hansı hadisənin baş verməsilə bağlıdır:

• Etibarlıq əaməti
√ Təsadüfilik əlaməti
• Proqnozlaşdırmaq əlaməti
• müstəqillik əlaməti
• Ehtimallıq əlaməti



45. Sığorta tarifi-budur:

• Müqavilə üzrə sığortanın ödənilməsi
√ Sığorta məbləğinin vahidi ilə sığortaya ödəmə dərəcəsi
• Sığorta mükafatının vahidi ilə sığortaya ödəmə dərəcəsi
• Heç biri
• Sığorta dəyərinə sığorta məbləğinin bərabər münasibətli göstəricisi

46. Kommutasiya ədədləri – bunlardır:

• Ölüm cədvəlinin  göstəriciləri
√ Aktuar hesabların hesablanmasını yüngünləşdirən texniki göstəricilər
• Təyin olunan yaşa qədər yaşama ehtimalının göstəriciləri
• Heç biri
• Aktuar hesabların nəticələri

47. Sığorta məbləğinin zərərliyi –bu münasibətdir:

• Sığortalanmış obyektlərin məcmui dəyərinə sığorta hadisələrindən faktiki zərərdir
√ Məcmui sığorta məbləğinə sığorta ödənişlərinin məbləği
• Məcmui sığorta məbləğinə sığorta hadisələrindən faktiki zərərlər
• Heç biri
• Sığortalanmış obyektlərin məcmui dəyərinə sığorta ödənişlərinin məbləği

48. Sığorta təşkilatlarının mənfəəti nəyin hesabına formalaşdırılır, sığorta tarifinin elementi adlanır:

• Risk mükafatı
√ Yüklənmə
• Sığorta qiyməti
• Heç biri
• Risk əlavəsi

49. Netto-mükafat sığorta elementlərinin göstərin :

• Sığortaçının xərclərini örtülməsinə yüklənmə
√ Siğorta (risk) əlavəsi
• Qabaqlayıcı tədbirlər fondunun formalaşdırılmasına çəkilən xərclər
• Heç biri
• Sığorta vasitəçisinin komisiyonuna yüklənmə

50. Obyektin dəyəri 10000 p.v. o, 8000 p.v sığortalanmışdır 200 p.v sığorta mükafatı ödənilmişdir. Sığorta tarifini təyin edin:

• 0.02
√ 0.04
• Sığorta dəyəri 100 p.v. 2 p.v.
• 0.08
• 0.025

51. Əgər sığortalı sığorta hadisəsinin  baş vermə ehtimalının təyin edilməsi üçün baş vermiş səbəblər haqqında yalan məlumat vermişdirsə,
bu hallar artıq ayrılmışdırsa sığortaçı müqavilənin etibarsöz olmasını tələb edə bilərmi?

√ Bilər
• Heç biri
• Bilməz
• Məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edilr.
• Heç biri deyil

52. Sığorta müqaviləsi üzrə sığorta ödənişi bu əsasa əsasən həyata keçirilir:



• Sığortaçının maliyyə dayanıqlığı haqqında məlumata əsasən
√ Sığortalının ərizəsi və sığorta aktına əsasən
• Sığorta polisinə əsasən
• Heç biri
• Sığorta fəaliyyətinin aparılma hüququna lisenziyaya əsasən

53. Əmlak sığortası müqaviləsi üzrə iddia müddətinin tarixi təşkil edir:

• 2 il
√ 3 il
• heç biri deyil
• Heç biri
• Sığortada iddia müddəti anlayışı tətbiq edilmir

54. Sığortalı əmlakını tam həqiqi dəyərində bir neçə sığorta şirkətində sığortalamaq hüququ varmı?

• Bəli istənilən halda
√ Xeyr
• Bəli, lakin bütün sığorta şirkətləri baş vermiş sığorta hadisəsi üzrə ümumi ödənişi sığorta məbləğini aşa bilməz
• Heç biri
• Bəli, ancq əgər bir neçə risklərdən sığorta aparılırsa

55. Müqavilədə müəyyən olunan sığorta dəyəri sığorta müqaviləsi bağlanıldıqdan sonra razılaşan tərəflər onu iddia edə bilərmi:

• Xeyr
√ Ancaq sığortalı
• Əgər Əmlakın dəyərinə dair sığortalı tərəfindən bilərəkdən yanlışlıq olmuşdursa ancaq sığortaçı
• Heç biri
• Ancaq sığortaçı

56. Sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişinin verilməsində (əgər müqavilədə başqa şərt nəzərdə tutulmamışdırsa) günahkar şəxsə
qarşı Sığortaçıda subroqasiya hüququ yaranır:

• Ancaq Şəxsi sığortada
√ Ancaq əmlak sıöortasında
• Bütün sığorta növü üzrə
• Heç biri
• Ancaq məsuliyyət sığortasında

57. Sığorta müqaviləsi yazılı formada olmadan, sığorta haqları daxil olmuşdur:

• Etibarlıdır
√ Etbarsizdir
• Qismən etibarlıdır
• Heç biri
• Ancaq sığortalının vəzifəsinin bir hissəsində etibarlıdır

58. Əmlak sığortası üzrə baş vermiş itkidən zərərlərin ödənilməsindən sığortalıya sığorta ödənişindən imtina edilməsi üçün Sığorta
şirkətinin əsasi varmı:

• Xeyr
√ Bəli
• Əsasən
• Heç biri
• Bu sığortalının arzusundan asılıdır

59. Sığorta polisi –budur:

• Xüsusi blankda çap olunan sığortanın tipovoy şərtləri
√ Sığorta müqaviləsi



• Sığorta planı
• Sığorta reestri
• Nümunədə müəyyənləşən sertifikatdır ki, sığortalının gələcəkdə qəbulu Sığorta müqavilənin bağlanmasını təsdiq edir

60. İstənilən sığorta mqaviləsi üzrə faydalanan şəxs budur:

• Sığortalanın ölümü halında sığorta ödənişini alan qismində sığorta polisində göstərilən sığortalı şəxsdir.
√ Sığortalanan şəxs
• Cavablar düz deyil
• Heç biri
• Üçüncü şəxsdir

61. Əmlak sığortası müqaviləsi qüvvədə sayılmır, əgər:

• Sığortalanmış əmlakın müqavilədəki sığorta məbləği sığorta dəyərindən aşağı müəyyənləşmişdirsə
√ Sığorta müqaviləsi faydalanın xeyrinə faydalananın adı göstərilmədən bağlanılır
• Bir mqavilədə əmlak bir neçə risklərdən sığortalanır
• Heç biri
• Sığortalanmış əmlakın saxlanılmasında sığortalının və faydalanın marağının olmaması

62. Əgər əmlak sığortası üzrə sığorta məbləği sığorta dəyərini aşarsa:

• Əgər müqavilədə başqa şərtlər nəzərdə tutulmamışdırsa onda Sığorta hadisəsi baş verdikdə ödəniş sığorta dəyərinə sığorta məbləği
mütənasib olaraq həyata keçirilir

√ Sığorta hadisəsi baş verdikdə həmişə sığorta ödənişi sığorta dəyəri sığorta məbləğinə mütənasib olaraq aparılır
• Sığorta hadisəsi baş verdikdə həmişə sığorta ödənişi sığorta məbləği sığorta dəyərinə mütənasib olaraq aparılır.
• Heç biri
• Müqavilə aşmanın cüzi bir hissəssidir

63. Əmlak sığortası üzrə hansı hadisələrdən sığorta aparılır:

•
Sığorta müqaviləsi o şəxsin xeyrinə bağlanır ki, baş verən hadisələr nəticəsində zərərlər həmin şəxs tərəfindən azaldılırsa hətda əgər
zərərlər sığorta dəyərini aşırsa onda sığorta məbləği və xərclər həcmində ödəniş həmin şəxsə Sığortaçı tərəfindən ödənilməlidir onda
sığortaçı çəkilən xərcləri və sığorta dəyərində olan məbləği həmin şəxsə ödəməlidir

√ Sığorta müqaviləsi  o şəxsin xeyrinə bağlanır ki, baş verən hadisələr nəticəsində zərərlər sığorta məbləği həcmində Sığortaçı tərəfindən
ödənilməlidir

• Sığorta müqaviləsi o şəxsin xeyrinə bağlanır ki, baş verən hadisələr nəticəsində zərərlər həmin şəxs tərəfindən azaldılarsa hətda əgər
zərərlər sığorta dəyərini aşırsa onda sığorta məbləği və xərclər həcmində ödəniş həmin şəxsə Sığortaçı tərəfindən ödənilməlidir

• Heç biri
• Sığorta müqaviləsi  o şəxsin xeyrinə bağlanır ki, müqavilədə şərtləşdirilmiş məbləğ (sığorta məbləği) Sığortaçı tərəfindən ödənilməlidir

64. Sığortalı vaxtından əvvəl sığorta müqaviləsindən imtina etməsinə görə Sığortaçıya ödədiyi sığorta haqqı:

• Sığorta müddəti ərzində qüvvədədirsə sığorta haqlarının bir hissəsi müddətətə mütənasib olaraq mütləq qaytarılır
• Əgər müqavilədə digərləri müəyyən edilməmişdirsə qaytarılmır
• Əgər sığorta hadisəsi baş verməmişdirsə bütün sığorta haqları mütləq qaytarılır
√ Sığortaçının təşkilatı xərcləri çıxıldıqdan sonra sığorta haqlarının bir hissəsi mütləq geri qaytarılır
• Heç biri

65. Əmlak sığortası müqaviləsi üzrə sığorta hadisələrindən zərərlərin azaldılması üçün sığortalının qəbul etdiyi zəruri xərcləri:

• Sığortaçı tərəfindən ödənilmirlər
√ Əgər sığortaçının göstərişi üzrə onlar edilmişdirlərsə ödənilirlər
• İstənilən halda ödənilirlər
• Heç biri
• Əgər zərərlərin ixtisar edilmsinə müvəfəqiyyətlə imkan verilmişdirsə ödənirlər

66. Sığortalı müqavilə üzrə onun razılığı olmadan sığortalanan şəxsi dəyişə bilər:

• Mülki məsuliyyət sığortası
√ Şəxsi sığorta



• Nə şəxsi sığorta, nə də məsuliyyət sığortası
• Heç biri
• Həm şəxsi sığorta, həm də məsuliyyət sığortası

67. Bütün (istənilən) açıq (ümumi) müqavilə adlanırlar:

• Əmlak sığortası müqavilələri
√ Sığorta müqavilələri
• Mülki məsuliyyət sığortası müqaviləsi
• Heç biri
• Şəxsi sığorta müqavilələri

68. Əgər sığorta hadisəsi növbəti sığorta haqqının ödənilməsinədək sığorta hadisəsi baş vermişdirsə, yəni vaxtı keçmişdirsə onda sığortaçı
hüquqlara malikdir:

• Sığorta ödənişinin verilməsindən imtina etmək
√ Sığorta ödənişinin verilməsinə görə vaxtı keçmiş sığorta haqları məbləğini ödənişin verilməsində hesaba almaq
• Ödənilməmiş sığorta haqlarına mütənasib olaraq sığorta ödənişini azaltmaq
• Göstərilən işlərdən istəniləbirini həyata keçirmək
• Sığortalıya cəza tədbiri (sanksiyası)müəyyən etmək

69. Əmlak sığortası müqaviləsi sığorta marağının olmamasına görə etibarsız hesab olunur:

• Faydalanandan
√ Sığortalıdan
• Sığortalıdan yaxud Faydalanandan
• Heç biri
• Əmlakın sahibindən

70. Müqavilənin pozulmasına görə məsuliyyət riski kimin xeyrinə hesab olnur:

• Sığorta olunan şəxsin
√ Sığortalının
• Müqavilə üzrə sığortalı şəxsin qarşısında məsuliyyət daşımalıdır
• Heç biri
• Sığorta müqaviləsində göstərilən faydalananın

71. Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsində nəzərdə tutulmayan sığorta müqaviləsinin şərtlərini göstərin:

• Sığorta məbləği
√ Sığorta hadisələrinin xarakteri
• Sığorta haqlarının ölçüsü
• Heç biri
• Sığorta müqaviləsinin qüvədə olma müddəti

72. Qanunla təyin olunmuş şəxsə sığortalının şəxsində müəyyən olunmuş risklərin (icbari sığorta) sığortalanması kimə həvalə olunur, belə
sığorta məcburidir:

• Ancaq Sığortalı üçün
√ Ancaq Sığortaçı üçün
• Təkrar sığortalı üçün
• Təkrar sığortaçı üçün
• Hər iki tərəf üçün

73. Sahibkarlıq risklərin sığorta müqavilələri aşağıdakıların xeyrinə bağlana bilər:

• Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən sığortalı müştərilərin
√ Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən sığortalıların
• Sığorta brokeri
• Heç biri



• Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən üşüncü şəxslərin

74. Sığortalı bilərəkdən baş vermiş hadisəyə görə mümkün olan zərəri azaltmamasına görə Sığortaçı  zərərlərin ödənilməsindən azad  ola
bilərmi?

• Heç zaman azad ola bilmir
• Heç biri
• Qismən azad ola bilər
√ Həmişə azad ola bilər
• Əgər müqavilədə digər şərtlər nəzərdə tutulmamşıdırsa, azad olmur

75. Əgər sığorta haqqı tam köşürülməmişdirsə, sığortaçı məsuliyyət daşıyırmı?

• Daşımır
√ Daşıyır, ancaq onda bu şərt müqavilədə nəzərdə tutlmuşdursa
• Qismən daşıyır
• Heç biri
• Daşıyır onda bunu sığortaçı məcbur edir

76. Şəxsi sığorta müqaviləsi xeyrinə bağlanmalıdır:

• Əgər müqavilədə faydalanan kimi digər şəxs göstərilməmişdirsə sığortalanan şəxs özü
√ Sığorta olunan şəxsə görə sığortalı şəxsinın öz xeyrinə
• Kreditorun
• Heç biri
• İstnilən hüquqi şəxs

77. Müqavilədə təyin olunan  Faydalanan şəxsi dəyişmək olmaz, əgər:

• Heç biri
• Sığorta haqqı tam ödənildikdə

√ Sığorta müqaviləsi üzrə faydalananın hər hansı öhdəçiliyini yerinə yetirmişdir yaxud sığorta ödənişi haqqında tələbi sığortaçıya təqdim
edilmişdir

• Sığorta ödənişi qismən ödənildikdə
• Sığortaçı dəyişdırməyə razı deyil

78. Əgər  şəxs qanunla sığorta müqaviləsini bağlamalıdırsa, lakin müvafiq formada vəzifəsini yerinə yetirməmişdirsə, onda baş vermiş
hadisə zamanı o:

• Məsuliyyət daşımır
√ Sığorta ödənişi məbləğində faydalanan şəxs qarşısında məsuliyyət daşıyır (belə ki,əgər sığorta müaqviləsi bağlanmışdırsa)
• Məsuliyyət daşıyır
• Heç biri
• Sığortaçıya qanunla müəyyənləşdirilmiş məbləğdə cərimə və sığorta haqqını ödəyir

79. Üçüncü şəxsə dəymiş ziyana görə məsuliyyət sığortası müqaviləsi bağlana bilər:

• Kiminin məsuliyyəti olan şəxslə bağlanacaq
√ Belə müqavilənin bağlanılmasında sığorta marağı olan səxslə
• Qrup şəxslər
• Heç biri
• Məsuliyyət sığortası müqaviləsi digər şəxsin xeyrinə itki arzusu ilə istənilən şəxslə bağlanılır

80. Sığorta üzrə işlər (əməliyyatlar) başa çatdırırlar:

• Ancaq ayrıca hallarda, Qanunda nəzərdə tutulan şifahi formada
√ Yazılı formada
• Şifahi, ancaq iki şahidin iştirakı ilə
• Heç biri
• Notarial formada



81. Sığorta müqaviləsi hansı andan qüvvəyə minir.

• Müqavilənin bütün mövcud şərtləri üzrə tərəflər razılığı gəldiyi halda
√ Əgər müqavilə ilə digər şərtlər müəyyənləşməmişdirsə sığorta mükafatı (birinci sığorta haqqı) ödənildikdə
• İlin əvvəlindən
• Heç biri
• Sığorta mükafatları (bitinci sığorta haqı) ödənildikdə

82. Azərbaycan Təkrar sığorta təşkilatının minimal nizamnamə kapitalının məbləğini göstərin:

• 5 mln.Azn
√ 20 mln.Azn
• 8 mln Azn
• 15 mln AZN
• 6 mln.Azn

83. Sığorta məhsullarının inteqrativ xarakteri nədən ibarətdir:

• Həm sığortalının, həm də sığortaçının maraqlarını eyni zamanda təmin edir
√ Siğorta müdafiəsi və əlavə xidmətləri təqdim edir ki, həmin çərçivədə riskin hissəsini özündə birləşdirir
• Brokerin mənafeyinə xidmət edir
• Heç biri
• Beynəlxalq iqtisadi inteqarasiyanın inkişafını təmin edir

84. Sığortalanmada Anderraytinq daxil etmir:

• Riskin seleksiyasını
√ Riskin minimallaşdırılması üzrə sığotalıya tövsiyələrin işlənilməsini
• Sığorta ehtiyyatlarının hesablanmasını
• Təkrarsığorta proqramının işlənilməsini
• Məsuliyyətdə riskin qəbul edilməsi haqqında qərarların qəbul edilməsini

85. Anderrayter-budur:

• Dəniz sığortasında qəza komissarıdır
√ Sığortalanmada risklərin seleksiyası və qiymətləndirilməsi üzrə mütəxəssisdir
• Sığorta bazarında vasitəçiliyin xüsusi formasıdır
• Heç biri
• Sığorta tariflərinin hesablanması sferasında mütəxəssisdir

86. Riskin kumulyasiyası-budur:

• Material qiymətlilərinin məhdudlaşdılmış sahədə birləşdirilməsi, beləki sığorta məbləğinin məcmuisi çox böyükdür
√ Bir sıra risklərin eyni zamanda reallalşdırılması nəticəsində çoxlu sığorta ödəmələrinin (təminatını) zəruri ödənilməsinə gətirir.
• Riskin cəmlənməsi
• Heç biri
• Sığortaçının portfelindən asılı risklərin olması

87. Sığorta brokeri-budur:

• Zərərlərin tənzimlənməsinə görə mütəxəssisdir
√ Sığorta müqaviləsinin bağlanılmasına və ödənişin yerinə yetirilməsinə görə vasitəçidir
• Sığorta eksperti
• Heç biri
• Risklərin qiymətləndirilməsinə görə mütəxəssisdir

88. Sığortanın sahəsi-budur:

• Bu Sığorta təşkilatında sığorta müqavilələri olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayıdır



√ Heç biri
• Sığortalanmış sığorta obyektlərinin maksimal sayıdır
• Sığorta portfelidir
• Sığorta ödənişi olan obyektlərin miqdarıdır

89. Keptiv sığorta şırkəti adlanırlar:

• Müstəsna olaraq sənaye risklərinin sığortaanması ilə məşğul olurlar
√ Təsisçilərin risklərinin sığortalanması üçün yaradılımışdır
• Lisenziyasız işləyirlər
• Heç biri
• Təsisçilər arasında xarici iştirakçılar olurlar

90. Hansı sığorta zamanı riskin baş vermə tezliyi зoxdur, lakin dəyən zərərin ağırlığı az olur?

• əmlak sığortası
√ avtomobil sığortası
• maliyyə risklərinin sığortalanması
• Heç biri
• həyat sığortası

91. Reqres tələbi hüququ haqqında məlumat yalnışdır?

• Sığortalı təqsirkar şəxsə sığorta ödənişinin məbləğindən artıq zərərin əvəzini ödəmək tələbi hüququnu sığortaçıya güzəşt edə bilər

√ Sığortalı təqsirkar şəxsə iddiadan və ya tələbi təmin edən hüquqlardan, yaxud lazımi sənədləri sığortaçıya verməkdən imtina etdikdə,
sığortaçı təqsirkar şəxsdən reqres tələbi qaydasında ala biləcəyi məbləğ həcmində sığorta ödənişi verməkdən azad edilir

•
Sığortalının təqsirkar şəxsə zərərin əvəzini ödəmək tələbi hüququ (iddiası) əmlak sığortası üzrə sığorta ödənişini vermiş sığortaçıya
reqres qaydasında onun verdiyi sığorta ödənişi məbləğində keçir. Sığortalı sığorta ödənişini aldıqda güstərilən hüququn həyata
keçirilməsi üçün onda olan bütün lazımi sənədləri sığortaçıya verməlidir

• Heç biri
• Sığortalı təqsirkar şəxsə s ığorta ödənişinin məbləğindən artıq zərərin əvəzini ödəmək tələbi hüququnu sığortaçıya güzəşt edə bilməz

92. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 4000 AZN, şərtli franşıza 100 AZN, dəyən zərər 500 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 8000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

• 500 AZN
√ 250 AZN
• 400 AZN
• 350 AZN
• 150 AZN

93. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 24000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 5000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 5000 AZN
√ 4000 AZN
• 0 AZN
• 1400 AZN
• 2750 AZN

94. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 24000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 5000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 2750 AZN
√ 5000 AZN
• 4000 AZN
• 24000Azn
• 0 AZN

95. Sığortaçının rəhbərlərinə qoyulan tələblərdən hansı yanlışdır?



• ali-iqtisadi, texniki, hüquqi və ya dəqiq elmlər sahəsində təhsilin olması
√ sığortaçının rəhbəri elmlər namizədi və ya elmlər doktoru olmalıdır
• mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin törədilməsinə görə məhkumluğun olmaması
• Heç biri
• sığorta əməliyyatlarının aparılması ilə əlaqədar sığorta sahəsində ən azı iki il iş təcrübəsinin olması

96. Sığorta fəaliyyəti sahəsində hansı qadağa var?

• sığortaçının sığorta tarifinin hesablanması
√ sığortaçının bank, istehsal və ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
• sığortaçının sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün pul şəklində vəsaitin ödənilməsi
• Heç biri

• olması sığortaçının sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün natura şəklində vəsaitin
ödənilməsi

97. Franşıza nədir?

√ sığortaçı tərəfindən ödənilməyən məbləğ
• Heç biri
• sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı və sığortaçının öhdəliklərinin son həddi olan pul məbləği
• sığortalı tərəfindən ödənilməyən məbləğ
• sığorta haqqının hissə-hissə ödənilməsi

98. Sığortaçının vəzifəsinə aiddir

• sığorta haqqını vaxtında ödəmək
√ sığortalını sığorta qaydaları ilə tanış etmək
• ziyanın qarşısının alınması və azaldılması üçün tədbirlər görmək
• Heç biri
• sığortalanmış obyekt barədə sığortalıya məlumat vermək

99. Anderraytinq nədir?

• riskin təhlil olunub, sığorta tarifinin müəyyən edilməsi
√ sığorta müqaviləsinin imzalanma prosesi
• şərtli franşızanın digər adı
• Heç biri
• əmlak sığortası

100. Təcrübəyə əsaslanmayan (spekulativ) risklər hansılardır?

• mənfəətli risqlər
√ həm zərərlə, həm də mənfəət ilə nəticələnə bilən risklər
• gözlənilməyən risklər
• Heç biri
• gözlənilən risklər

101. Sığorta ödənişini verməkdən imtina üçün hansı əsas ola bilər?

• sığorta haqqını vaxtında ödəmək
√ sığorta obyekti və hadisəsi barəsində sığortalının sığortaçıya qəsdən yanlış məlumat verməsi
• ziyanın qarşısının alınması və azaldılması üçün tədbirlər görmək
• Heç biri
• sığortalanmış barədə sığortaçıya məlumat vermək

102. Sığortaçının nizamnamə kapitalı barəsində hansı tələb var? Digər cavablar yanlışdır.

•
Sığortaçının nizamnamə kapitalını formalaşdırmaq üçün kredit şəklində cəlb olunmuş pul vəsaitindən, habelə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət və bələdiyyə büdcələrinin, büdcədənkənar fondların pul vəsaitindən və dövlət hakimiyyəti
orqanlarının sərəncamında olan digər vəsaitdən istifadə edilə bilər



√
Sığortaçının nizamnamə kapitalını formalaşdırmaq üçün kredit şəklində cəlb olunmuş pul vəsaitindən, habelə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət və bələdiyyə büdcələrinin, büdcədənkənar fondların pul vəsaitindən və dövlət hakimiyyəti
orqanlarının sərəncamında olan digər vəsaitdən istifadə edilə bilməz

• Sığortaçının nizamnamə kapitalını formalaşdırmaq üçün kredit şəklində pul cəlb etməlidir
• Heç biri

•
Sığortaçının nizamnamə kapitalını formalaşdırmaq üçün kredit şəklində cəlb olunmuş pul vəsaitindən, habelə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət və bələdiyyə büdcələrinin, büdcədənkənar fondların pul vəsaitindən və dövlət hakimiyyəti
orqanlarının sərəncamında olan digər vəsaitdən istifadə etməlidir

103. Sığorta şəhadətnaməsi nədir?

• sığortalı ilə bank arasında bağlanan sığorta müqaviləsinin olmasını təsdiq edən və həmin müqavilənin əsas məzmununu əks etdirən
sənəddi

√ sığortalı ilə sığortaçı arasında bağlanan sığorta müqaviləsinin olmasını təsdiq edən və həmin müqavilənin əsas məzmununu əks etdirən
sənəddi

• bank ilə sığortaçı arasında bağlanan sığorta müqaviləsinin olmasını təsdiq edən və həmin müqavilənin əsas məzmununu əks etdirən
sənəddi

• Heç biri

• sığortalı ilə anderayter arasında bağlanan sığorta müqaviləsinin olmasını təsdiq edən və həmin müqavilənin əsas məzmununu əks etdirən
sənəddi

104. Sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində münasibətlər nədir?

• şərtli franşıza
√ sığorta
• şərtsiz franşıza
• Heç biri
• risk

105. Sığortada Biznes proseslərinin qurulmasında anlayışlardan hansıistifadə olunmur

• Gözlənilən keyfiyyət
√ Cəlb olunan keyfiyyət
• Səmərəli keyfiyyət
• Heç biri
• Standart keyfiyyəti

106. Sığorta üzrə Biznes-proseslərin tiplərində hansınin aşkarlanmış nöqsanları ən çox miqdardadır:

• Elementar BP
√ Çox variantlı BP
• Açar BP
• Müşahidə olunan BP
• Baş BP

107. Sığorta sisteminin təşkilati struktur növlərindən hansı ierarxik tipə daxil edilmir:

• Xətti
√ Diviziya
• Xətti-funksional
• Xətti-ştab
• Funksional

108. Dövlət sığorta nəzarəti xidməti aşağıda göstərilən sanksiyalardan hansını tətbiq etmirlər:

• Əmretmə(sərəncamvermə)
√ Əmlakın həbs edilməsi
• Cərimələr
• Lisenziyanın qüvvədə olmasının dayandırılması
• Lisenziyanın qüvvəsinin məhdudlaşdırılması

109. Sığorta bazarının tənzimlənmsənin kodifikasiya modeli aşağıda göstərilən ölkələrdən hansında istifadə olunmur



• Almaniya
√ Kanada
• İtaliya
• İspaniya
• Fransa

110. Nizamnamə kapitalı üzrə ən böyük tələb sığorta işinin aşağıda göstərilən subyektlərindən hansına təqdim edilirlər:

• Qarışıq sığorta cəmiyyəti
• Risk sığortası üzrə sığortaçılar
• Həyat sığortası üzrə sığortaçılar
√ Təkrar sığortaçılar
• Sığorta brokerləri

111. Sığorta işinin subyektlərindən hansına nizamnamə kapitalının  minimal məbləği üzrə tələblər tətbiq edilmi:

• Risk sığortası üzrə ssığortaçılar
√ Sığorta brokerləri
• Həyat sığortası üzrə sığortaçılar
• Qarışıq sığorta cəmiyyəti
• Təkrarsığortaçılar

112. Sığorta qanunu ilə nizama salınmır:

• Sığorta bazarının fəaliyyət şərtləri
√ Vətəndaşların sosial müdafiəsinin formalaşdırılması və funksiyalaşdırılması
• Sığorta məhsullarının satılması üzrə sığortaçının fəaliyyəti
• Müəyyə olunan obyektlərin sığortasının həyat keçirmək vəzifələri
• Sığortanın həyat keşirilmə qaydası

113. Sığorta brokeri işləyir:

• Sığortaçının adından
√ Öz adından sığortalı yaxud sığortaçının tapşırığına əsasən
• Xüsusi təşəbbüslə
• Heç biri
• Sığortaçı ilə razılaşmaya görə sığortalının adından

114. Sizcə tək doğru olmayanı seçin təsdiq edin:

• Xüsusiləşdirilmiş təşkilatlarında qarışıq sığorta üzrə üzvülik şərtlərinin hüquq və vəzifələri müəyyən edilir
√ Xüsusi fondların iştirakı ilə sığortanın aparılmasının qayda, növləri və şərtləri xüsusi qanunla müəyyənləşir
• Dövlət icbarı sığorta üzrə hüquq və vəzifələr normativ aktlarla müəyyən olunur
• İcbari sığortanın aparılmasını qaydası, şərtləri və növləri ya qanunla, yaxud müqavilə üzrə tərəflərin sazişi ilə müəyyən olunur
• Könüllü sığorta üzrə sığortalı və sığortaçı arasında müqavilənin bağlanılması nəticəsində onların hüquq və vəzifələri

115. Əgər müqavilə üzrə sığortalının (sığorta olunanın) günahı olunmuşdursa sığortaçı sığorta ödənişindən azad edilmir

• Həyat yaxud sağlamlığa dəymiş ziyana görə mülki məsuliyyət sığortası
√ İcbarı sığorta
• Şəxsi sığorta
• Heç biri
• Peşə məsuliyyət sığortası

116. Kommersiya riski budur:

• Tətillər
√ Məhsulun təchiz edilməməsi
• Əməliyyat zərərləri



• Müflisləşmə
• Valyuta məhdudiyyəti

117. Sığortaçı riskin bir hissəsini təkrarsığortaya verilməsində sığortalı qarşəsında məsuliyyət daşıyır:

• Xüsusi tutum həddində
√ Tam həcmdə
• Təkrar sığorta müqaviləsində müəyyən edilən hissədə
• Heç biri
• Məsuliyyət limiti həddində

118. AR-da Sığorta bazarının seqmentlərindən hansısı ən az həcmə (haqlar üzrə) malikdir:

• Hüquqi şəxslərin əmlak sığortası bazarı
√ Həyat sığortası bazarı
• Fiziki şəxslərin əmlak sığortası bazarı
• Könüllü tibbi sığorta bazarı
• Məsuliyyət sığortası bazarı

119. Bunlardan  hansıqanunla müəyyən olunansığortanın  forması deyil

• İcbarı sığorta
√ Həvalə edilmiş sığorta
• Könüllü sığorta
• Sosial sığorta
• Məcburi sığorta

120. Sığorta Bazarının əsas elementləri deyillər:

• Bazarın subyektləri
• Malların qiymətləri (sığorta müdafiəsi)
• Mallar (verilən bazarda ticarət obyektləri)
√ Ticarət mərkəzləri
• Subyektlər arasındakı qarışıq əlaqələr

121. Sığorta müqaviləsi üzrə Faydalananlartərəflər deyillər:

√ Sığortaçılar
• Brokerlər
• Sığortalılar
• Faydalananlar
• Agentlər

122. Sığorta münasibətlərinin subyektləri bunlar deyil.

• Faydalananlar
• Sığortaçılar
• Sığorta olunanlar
√ Dispaşerlər
• Agentlər

123. Sığorta premiyasının (haqqının) hesablanmasında ekvivalentlik prinsipi budur:

• Brutto-dərəcəsi=sığorta ödənişi
• Heç biri
• Brutto>sığorta ödənişi
• Netto-dərəcəsi>sığorta ödənişindən
√ Netto-dərəcəsi=sığorta ödənişi

124. Gəlirlik norması aktuar hesablamalarda bunlardan isyifadə olunur:



• Könüllü tibbi sığorta üzrə
√ Həyat sığortası
• Şəxsi sığorta üzrə
• Əmlak sığortası üzrə
• Heç biri

125. Aktuar hesablamalar –budur:

• Sığorta müqaviləsi üzrə Sığortaçının məsuliyyətinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan riyazi və statistik metodlarının məcmuisi
• Sığorta ödənişlərinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan riyazi və statistik metodların məcmuisi
• Aktual məsələlərdir
• Heç biri

√ Sığorta müqaviləsi üzrə tərəflərin qarşılıqlı maliyyə əlaqələrinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan riyazi və statistik metodlarının
məcmuisi

126. Sığorta tarifinə risk yüklənməsini daxil edilməsi adlanır:

• Qabaqlayıcı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
• Heç biri
• İnflyasiyadan qorunmaq
√ Sığorta əməliyyatlarının maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi
• Sığorta mükafatlarının və ödənişlərinin mövsümü dəyişməsinin müdafiəsi

127. Ödəniş səviyyəsinin göstəricisi necə hesablanılır:

• Zərər çəkmiş obyektlərin sayına zərərlərin ümumi məbləğinin bğlünməsindən qismət kimi
• Əmək haqqı mükafatının miqdarına zərərlərin ümumi məbləğinin bölünməsindən qismət kimi
• Heç biri
• Brutto-dərəcəsinə bütün netto-dərəcəsinin xüsusu çəkisin ifadə edir.
√ Ödəniş məbləğinin sığorta tədiyyələrinə nisbəti kimi

128. Sığorta məbləği vurulma yolu ilə təyin edilir:

• Sığorta məbləğinə franşizanın
• Heç biri
• Sığorta məbləğinə yüklənmənin
√ Sığorta məbləğinə brutto dərəcəsini
• Sığorta məbləğinə netto-dərəcəsini

129. Sığorta tarifinin elementi işlərin aparılmasına sığortaçının xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün təyin olunan fondun formalaşdırılmasına
görə göstərin:

• Yüklənmə
• Heç biri
• Brutto-dərəcəsi
• Netto-dərəcəsi
√ Əlavə

130. Sığorta tarifinin əsas hissəsi bunlardır:

• Brutto dərəcəsi
• Heç biri
• Mənfəət
• Qarşısı alınma tədbirlərinə ayırmalar və işlərin aparılması xərcləri
√ Netto dərəcəsi

131. Netto dərəcəsi sidmər edir:

• Sığorta komisionların verilməsi üçün



• Heç biri
• Sığorta təşkilatının mənfəətinin formalaşması üçün
• Sığorta fondunun formalaşması və istifadəsi ilə əlaqədar Sığortaçının xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün
√ Sığorta ödənişi üçün təyin olunan sığorta fondunun formalaşdırılması üçün

132. Könüllü sığorta üzrə sığorta tarifinin məbləği müəyyən edilir:

• Sığorta nəzarəti orqanı ilə
• Heç biri
• Düzgün cavab yoxdur
√ Sığorta təşkilatı ilə
• AR  “Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanunu ilə

133. Tarif dərəcəsi aşağıdakı elementləri özündə birləşdirir:

• Netto dərəcəsi
• Heç biri
• Netto dərəcəsini, yüklənmə və vasitəçilərə komissionu
√ Netto dərəcəsini və yükləməni
• Netto dərəcəsini, yüklənmə və mənfəəti

134. Risk əlavəsinin tərkibinə daxildir:

• Burutto dərəcəsi
• Sığorta haqqı
• Netto dərəcəsi
• Yüklənmə
√ Heç biri

135. Sığorta tarifi aşağıdakılardan asılıdır:

• Sığorta mükafatının miqdarı
√ Sığorta riskinin xarakteri
• Sığorta haqının miqdarı
• Sığorta ödənişinin miqdarı
• Sığorta obyekti

136. Sığorta sistemi kimlərdən ibarətdir?

• müvafiq bank sistemi, sığortaçılardan, sığorta brokerləri, agentləri və ekspertlərindən ibarətdir
√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanından, sığortaçılardan, sığorta brokerləri, agentləri və ekspertlərindən ibarətdir
• sığortalı və sığortaçılardan
• Heç biri
• sığortaçılardan, sığorta brokerləri, agentləri və ekspertlərindən ibarətdir

137. Sosial müavinətlərin təyin olunması şərtlərindən hansı yalnışdır?

• yaşa görə müavinət
√ Qəsdən özünü əlillik etməyə görə
• əmək qabiliyyəti olan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda
• Heç biri
• əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda

138. Sığorta edənin vəzifələrindən hansı yalnışdır (tibbi sığorta üzrə)?

• icbari tibbi sığorta proqramına uyğun olaraq sığorta haqlarını vaxtında ödəmək
√ Heç biri
• sığorta haqlarının tam məbləğdə və vaxtında ödənilməsi barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat vermək
• tibbi sığorta təşkilatını sərbəst seзmək
• sığorta olunanların sağlamlığının vəziyyətinin göstəriciləri haqqında tibbi sığorta təşkilatına məlumat vermək



139. Tibbi sığorta təşkilatının vəzifələrindən hansı yalnışdır?

• könüllü tibbi sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuşsa, sığorta haqlarının bir hissəsi sığorta olunana qaytarmaq
√ Heç biri
• sığorta olunanın mənafelərini müdafiə etmək
• tibbi xidmətlər üçün tariflərin müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək
• müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq tibbi yardımın həcminə, müddətinə və keyfiyyətinə nəzarət etmək

140.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 40000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 20000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 30 000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
120000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 9000 AZN və 4000 AZN
√ 10000 AZN və 5000 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 2000 AZN və 1500 AZN

141.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 40000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 20000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 30 000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
120000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 10000 AZN və 5000 AZN
√ 9000 AZN və 4000 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 2000 AZN və 1500 AZN

142. Hansı obyektin sığortalanması zamanı, riskin baş vermə tezliyi çoxdur, dəyən zərərin ağırlığı da çox olur?

• bankların maliyyə riski sığortalananda
√ avtomobil sığortalananda
• hərbiçinn hayatı sığortalananda
• Heç biri
• avtomobilin şərnişnləri sığortalananda

143. Sığorta əsasən hansı  sahədən ibarətdir?

• avtomobil, əmlak və hayat sığortası
• avtomobil və qeyri-avtomobil sığortası
• əmlak və qeyri-əmlak sığortası
√ həyat və qeyri-həyat
• Heç biri

144. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 4000 AZN, şərtli franşıza 100 AZN, dəyən zərər 1500 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 8000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

• 650 AZN
√ 750 AZN
• 1400 AZN
• 4000 AZn
• 1500 AZN

145. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 240000 AZN, şərtli franşıza 10000 AZN, dəyən zərər 15000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 5000 AZN
√ 15000 AZN
• 0 AZN
• Heç biri



• 2750 AZN

146. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 240000 AZN, şərtsiz franşıza 10000 AZN, dəyən zərər 15000 AZN. Sığorta ödənişi nə
qədər olmalıdır ?

• 2750 AZN
√ 5000 AZN
• 15000 AZN
• 10000.0
• 0 AZN

147. Hansı guzəşt korporativ müştərilərə təqdim oluna bilər?

• sığorta tarifində iyirmi faizə qədər endirim
√ sifir dərəcəli franşıza
• natamam sığorta
• Heç biri
• sığorta haqqından iyirmi fayiz endirim

148. Istehsalatın dayandırılması zaman franşıza adətən necə hesablanır?

• zaman şəklində
√ dəqiq pul şəklində
• hesablanmır ümumiyyətlə
• Heç biri
• faiz şəklində

149. Sığorta riski nədir?

• ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisənin qanunauyğunluq əlamətləri
olmalıdır

√ ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisənin təsadüf əlamətləri olmalıdır
• elə hadisədir ki, onun baş verməsi gözlənilir və ona qarşı sığorta aparılır.
• Heç biri
• ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsi qaçılmazdır.

150. Bu risklərdən hansı sığortalana bilməz?

• yalnız zərərlərin baş verməsi ilə nəticələnə bilən risklər
√ Heç biri
• gözlənilən risklər
• gözlənilməyən risklər
• həm zərərlə həmdə mənfəət ilə nəticələnə bilən risklər

151. Bunlardan hansı məcburi sığortaya aiddir?

• əmlak sığortası
√ icbari məsuliyyət sığortası
• həyat sığortası
• Heç biri
• yüklərin sığortalanması

152. Hansı nümunədə sığortalının, sığortalanan obyektə sığorta marağı olduğu hesab edilir?

• sığorta obyekti sığortalıya məxsus deyilsə
√ sığortalı sığorta obyektinin sahibi olarsa
• sığortalının sığorta obyektini istifadə hüququ var lakin sahibi deyil
• Heç biri
• sığortalının sığorta obyektini istifadə hüququ yoxdursa



153. Sığorta müqaviləsi nə zaman etibarsız sayıa bilər?

• sığorta hadisəsi ikinci dəfə baş verirsə
• bütün polislərdə eyni obyekt sığortalanıbsa
• sığorta məbləği sığorta haqqından böyükdürsə
√ sığortaçının adından müqavilə bağlamağa ixtiyarı olmayan şəxslərlə bağlandıqda

154. Sığorta tarifləri haqqında hansı məlumat yalnışdır?

• İcbari sığorta növləri üzrə sığorta haqları və tarifləri qanunlara uyğun olaraq müəyyən edilir
√ Heç biri
• sığortalı sığorta haqqını müəyyən edir
• Sığortalının ödədiyi sığorta haqları m əhsulun (işlərin, xidmətlərin) maya dəyərinə aid edilir.

• Zəruri hallarda haqsız rəqabətin qarşısını almaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı minimum sığorta tariflərini müəyyən edə
bilər

155. Sığorta sahəsində nə qadağandır?

• sığorta müqaviləsində sığorta dərəcəsini qeyd etmək
√ Xüsusi razılıq olmadan sığorta fəaliyyəti
• sığorta haqqını hissə hissə ödəmək
• Heç biri
• sığortalıya güzəşt təqdim etmək

156. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında hansı məlumat yalnış deyil?

• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər əsaslarla sığortalamaq hüququna malikdirlər.
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər əsaslarla sığortalanma hüququna malik deyillər.
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə fərqli əsaslarla sığortalanma hüququna malikdirlər.
√ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər əsaslarla sığortalanma hüququna malikdirlər.
• Heç biri

157. Sosial müavinət nədir?

• ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən natura şəklində vəsaiti
√ ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaiti
• əlilliyə görə müavinət
• Heç biri
• istənilən şəkildə ödənilən pul vəsaiti

158. Sığorta edənin hüquqlarından hansı yalnışdır (tibbi sığorta üzrə)?

• icbari tibbi sığorta proqramına uyğun olaraq sığorta haqlarını vaxtında ödəmək
√ Heç biri
• tibbi sığorta təşkilatını sərbəst seçmək
• tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada tibbi sığorta müqaviləsi bağlamaq və ya onu ləğv etmək

159. Tibbi sığorta təşkilatının vəzifələrindən hansı yalnışdır?

• tibbi sığorta olunanlara tibbi sığorta proqramına uyğun tibbi yardım göstərilməsi üçün qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada
fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri ilə müqavilələr bağlamaq

√ Heç biri
• tibbi sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi andan sığorta olunana tibbi sığorta şəhadətnaməsini vermək
• tibb müəssisələrinə tibbi xidmətin haqqını müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə ödəmək
• tibbi sığorta müqavilələri üzrə tibbi yardım və xidmətlər göstərilməsi üçün tibb müəssisəsini seçmək

160.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 25000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 10000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 10 000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
50000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?



• 4000 AZN və 1000 AZN
√ 5000 AZN və 2000 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 2000 AZN və 1500 AZN

161.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 25000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 10000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 10 000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
50000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 5000 AZN və 2000 AZN
√ 4000 AZN və 1000 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• 10000 AZn
• 2000 AZN və 1500 AZN

162. Hansı sığorta zamanı riskin baş vermə tezliyi ən az olur, lakin dəyən zərər ən çox olur?

• əmlak sığortası
√ həyat sığortası
• avtomobil sığortası
• Heç biri
• maliyyə risklərinin sığortalanması

163. Sığorta müqaviləsində sığortalının əvəz edilməsi haqqında hansı məlumat yalnışdır?

• Əmlak sığortası müqaviləsini bağlamış sığortalı vəfat etdikdə onun hüquq və vəzifələri vərəsəlik qaydasında bu əmlakı qəbul edən şəxsə
keçir

√ Üçüncü şəxsin xeyrinə həyat sığortası müqaviləsi bağlamış sığortalı vəfat etdikdə, onun hüquq və vəzifələri həmin şəxsin razılığı ilə ona
keзir

• Sığorta etdirən, sığorta müqaviləsi bağlayarkən, sığorta ödənişi almaq üçün istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs təyin etmək, habelə sığorta
hadisəsi baş verənədək həmin şəxslərin və sığortaçının razılığı ilə onları dəyişdirmək hüququna malikdir

• Heç biri

• Üçüncü şəxsin xeyrinə həyat sığortası müqaviləsi bağlamış sığortalı vəfat etdikdə, onun hüquq və vəzifələri həmin şəxsin razılığı ilə ona
keçmir

164. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 4000 AZN, şərtsiz franşıza 100 AZN, dəyən zərər 500 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 8000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

• 500 AZN
√ 150 AZN
• 400 AZN
• 800 Azn
• 250 AZN

165. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 24000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 1500 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 2750 AZN
√ 500 AZN
• 4000 AZN
• 1000 Azn
• 0 AZN

166. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 24000 AZN, şərtli franşıza 2000 AZN, dəyən zərər 1500 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 5000 AZN
• 2000 Azn
• 4000 AZN
√ 0 AZN
• 2750 AZN



167. Bunlardan hansı sığorta şirkətində tam ştat işçi olmaya bilər?

• anderayter
√ sığorta agenti
• mühasib
• Heç biri
• marketoloq

168. Sığorta bazarında peşəkar iştrakçı kimlərdir ?

• sığortalı
√ sığortaçı
• sığorta olunan
• Heç biri
• faydagötürən

169. Şərtsiz franşıza nədir?

• Heç biri
• sığortalı tərəfindən ödənilməyən məbləğ
√ hec bir halda цdənməyən franşıza
• sığorta haqqının hissə hissə ödənilməsi
• dəyən zərər franşızadan artıq olan zaman tam ödənilən franşıza

170. Xalis risklər hansılardır?

• həm zərərlə həmdə mənfəət ilə nəticələnə bilən risklər
√ yalnız zərərlərin baş verməsi ilə nəticələnə bilən risklər
• gözlənilməyən risklər
• Heç biri
• gözlənilən risklər

171. Bunlardan hansı anderrayterin vəzifəsinə aid deyil?

• daxil olan iddianı araşdırmaq
√ sığorta tarifini müəyyən etmək
• franşızanı müəyyən etmək
• Heç biri
• riski təhlil etmək

172. Bu risklərdən hansı sığortalana bilər?

• həm zərərlə həmdə mənfəət ilə nəticələnə bilən risklər
√ yalnız zərərlərin baş verməsi ilə nəticələnə bilən risklər
• mənfəət ilə nəticələnə bilən risklər
• Heç biri
• qanunla qadağan olunmuş fəaliyyət ilə bağlı risklər

173. Sığorta ödənişini verməkdən imtina üçün hansı əsas ola bilər?

• ölkədə baş verən inflasiya

√ sığortalının sığorta hadisəsi yaranmasına yönəldilən qərəzli hərəkətləri və ya sığorta hadisəsi ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən
cinayətlər törətməsi

• sığortalının sığorta hadisəsi yaranmasını gözləməsi
• Heç biri
• sığortalının sığorta hadisəsi baş verən zaman Azərbaycan respublikasından kənarda olması

174. Sığortaçının təşkilati strukturu haqqında hansı yanlışdır?



• Sığortaçının idarəetmə və daxili nəzarət strukturu qanunvericiliyə uyğun olaraq onun nizamnaməsi ilə müəyyən edilir
√ Filialların, şöbələrin və nümayəndəliklərin rəhbərləri sığortalı tərəfindən təyin edilir
• Filialların, şöbələrin və nümayəndəliklərin rəhbərləri sığortaçı tərəfindən təyin edilir
• Heç biri
• Filiallar, şöbələr və nümayəndəliklər sığortaçının təsdiq etdiyi əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərirlər.

175. Sığorta müqaviləsi nədir?

• qanuna uyğun olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı və sığortaçının öhdəliklərinin son həddi olan pul məbləği
√ sığortalı ilə sığortaçı arasında sazişdir
• qanuna uyğun olaraq sığortalının sığortaçıya verməli olduğu pul məbləği
• Heç biri
• sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına əsasən müəyyən edilən faiz dərəcəsi

176. Sığorta haqqında qanun hansı münasibətlərə şamil edilmir?

• Sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində münasibətlərinə
√ sosial sığorta sahəsində olan münasibətlərə
• icbari sığorta sahəsində olan münasibətlərə
• Heç biri
• könüllü sığorta sahəsində olan münasibətlərə

177. Sosial müavinətlərın hansı növü yalnış qeyd edilib ?

• əlilliyə görə müavinət
√ təinatsız müavinat
• dəfn ьзьn mьavinət
• Heç biri
• uşağın anadan olmasına görə müavinət

178. Tibbi sığorta edənin vəzifələri haqqında hansı məlumat yalnışdır?

• icbari tibbi sığorta proqramına uyğun olaraq sığorta haqlarını vaxtında ödəmək
√ icbari tibbi sığorta proqramına uyğun olaraq sığorta haqlarını istənilən vaxt ödəmək
• sığorta haqlarının tam məbləğdə və vaxtında ödənilməsi barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat vermək
• Heç biri
• sığorta olunanların sağlamlığının vəziyyətinin güstəriciləri haqqında tibbi sığorta təşkilatına məlumat vermək

179. Tibbi sığorta hansı formalarda olur?

• şəxsi və kütləvi
√ icbari və könüllü
• formalar üzrə ayrılmlr
• Heç biri
• maddi və qeyri maddi

180.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 30000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 20000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 12000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
60000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 5000 AZN və 3000 AZN
√ 6000 AZN və 4000 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 2000 AZN və 1500 AZN

181.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 30000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 20000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 12000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
60000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 5000 AZN və 3000 AZN



√ 6000 AZN və 4000 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 2000 AZN və 1500 AZN

182. Tibbi sığorta hansı formalarda olmur?

• icbari
√ kütləvi
• formalar üzrə meyyarlara ayrılmır
• Heç biri
• könüllü

183. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 7000 AZN, şərtli franşıza 100 AZN, dəyən zərər 500 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 14000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

• 500 AZN
√ 250 AZN
• 400 AZN
• 300 Azn
• 150 AZN

184. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 36 000 AZN, şərtsiz franşıza 2000 AZN, dəyən zərər 8000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 8000 AZN
√ 6000 AZN
• 0 AZN
• 3000 Azn
• 5000 AZN

185. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 15 000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 3000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 3000 AZN
√ 2000 AZN
• 0 AZN
• 100 Azn
• 4000 AZN

186. Sığortaçı tərəfindən ödənilməyən məbləğ nədir (termin kimi)?

• reqress
√ franşiza
• sığorta haqqı
• Heç biri
• sığorta məbləği

187. Riski təhlil edilərərk, sığorta tarifinin müəyyən edilməsi nədir?

• anderraytinq
√ sığorta müqaviləsinin imzalanma prosesi
• şərtli franşızanın digər adı
• Heç biri
• əmlak sığortası

188. Həm zərərlə, həm də mənfəət ilə nəticələ bilən risklər necə adlanır?

• yalnız zərərlərin baş verməsi ilə nəticələnə bilən risklər
√ Təcrübəyə əsaslanmayan (spekulativ) risklər



• gözlənilməyən risklər
• Heç biri
• gözlənilən risklər

189. Könüllü tibbi sığorta üzrə tibbi xidmətlər ücün tariflər _________müəyyən edilir.

√ sərbəst şəkildə
• Heç biri
• sığortaçının tələblərinə əsasən
• sığorta təşkilatı ilə bu xidmətləri göstərən tibb müəssisəsi (və ya özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxs) arasında razılaşmaya əsasən
• sığortalının tələblərinə

190. Tibbi sığorta sistemində sığorta olunan vətəndaşların hüquqlarına aid deyil.

• icbari tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olan tibbi xidmətdən istifadə etmək
√ Heç biri
• tibbi sığorta şəhadətnaməsini aldıqları andan qanunvericilikdə müəyyən olunmuş hüquqlardan istifadə etmək
• könüllü tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərində müəyyən edilmişsə, istifadə edilməyən sığorta haqqının bir hissəsini geri almaq
• tibbi sığorta tariflərinin müəyyən etmək

191. Tibbi sığorta təşkilatının hüquqlarından hansı yalnışdır?

• tibbi sığorta olunanlara tibbi sığorta proqramına uyğun tibbi yardım göstərilməsi ьзьn qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada
fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri ilə müqavilələr bağlamaq

√
zərərin sığorta olunan tərəfindən vurulduğu hallar istisna olmaqla, vətəndaşın sağlamlığına vurulmuş zərər ьзьn cavabdeh olan fiziki və
ya hüquqi şəxslərdən qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada sığorta olunana tibbi yardım göstərilməsinə sərf olunmuş xərclərin
ödənilməsini tələb etmək

• tibb müəssisəsinin və (və ya) tibb işçisinin təqsiri üzündən sığorta olunana vurulmuş zərərin ödənilməsi üзün qanunvericilikdə müəyyən
edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət etmək

• Heç biri
• tibbi sığorta müqavilələri üzrə tibbi yardım və xidmətlər göstərilməsi üзün tibb müəssisəsini seçmək

192.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 50.000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 25.000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 10.000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
100.000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 4000 AZN və 1500 AZN
√ 5000 AZN və 2500 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 2000 AZN və 1500 AZN

193.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 50.000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 25.000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 10.000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
100.000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 5000 AZN və 2500 AZN
√ 4000 AZN və 1500 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 2000 AZN və 1500 AZN

194. Hansı risk sığortalana bilməz?

• yüksək tezliklə baş verən
√ Heç biri
• gəllir ilə nəticələnə bilən
• sığortalana bilməyən risk olmur
• nadir hallarda baş verən

195. Sığorta növləri hansı formada ola bilər?



• avtomobil və qeyri-avtomobil sığortası
√ könüllü və icbari
• avtomobil, əmlak və hayat sığortası
• Heç biri
• əmlak və qeyri-əmlak sığortası

196. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 4000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 3000 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 8000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

• 1500 AZN
√ 500 AZN
• 400 AZN
• 300 Azn
• 1400 AZN

197. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 124.000 AZN, şərtli franşıza 10000 AZN, dəyən zərər 12000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 5000 AZN
√ 12000 AZN
• 0 AZN
• Heç biri
• 2000 AZN

198. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 124.000 AZN, şərtsiz franşıza 10000 AZN, dəyən zərər 5000 AZN. Sığorta ödənişi nə
qədər olmalıdır ?

• 5000 AZN
√ 0 AZN
• 15000 AZN
• Heç biri
• 2750 AZN

199. Şərtli franşıza adətən hansı növ sığorta da olur?

• tibbi sığorta
√ avtomobil sığortası
• heç birində
• Heç biri
• əmlak sığortası

200. Sığorta xidmətlərinə aid deyil

• tibbi sığorta
√ gəlirin əldə edilməsi sahəsindəki fəaliyyətin sığortalanması
• maliyyə risklərinin sığortalanması
• Heç biri
• icbari yanğından sığorta

201. Sığorta məbləği nədir?

• sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına əsasən müəyyən edilən faiz dərəcəsi

√ sığorta müqaviləsinə və ya qanuna uyğun olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı və sığortaçının öhdəliklərinin son həddi olan pul
məbləği

• sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına və ya əmlak mənafelərinə dəyən zərərin yerini doldurmaq ьзьn pul və ya natura
şəklində ödənilən vəsait

• Heç biri
• sığorta müqaviləsinə və ya qanuna uyğun olaraq sığortalının sığortaçıya verməli olduğu pul məbləği

202. Sığorta ödənişində digər sığorta şirkətinin iştrakı hansı halda ola bilər?



• sığorta hadisəsi ikinci dəfə baş verirsə
• bütün polislərdə ayrı-ayrı obyektlər sığortalanıbsa
• sığorta məbləği sığorta haqqından böyükdürsə
√ bütün polislərdə eyni obyekt sığortalanıbsa
• Heç biri

203. Əmlak sığortası üçun hansı şərt zəruridi?

• əmlakın dəyərli olması
√ Heç biri
• əmlakın təbii fələkət baş verdiyi zonalardan uzaqlığı
• əmlakın sahibinin yaşı
• əmlakın çox dəyərli olmaması

204. Hansı halda sığorta tarifi artır?

• franşıza artırılarsa
√ franşıza azaldılarsa
• sığortalanan obyekt riskli olmazsa
• Heç biri
• sığorta haqqı azaldılarsa

205. Sığorta agenti haqqında hansı məlumat yalnışdır?

• Agentlər bir həftə ərzində qəbul etdikləri sığorta haqlarından öz komissiyon mükafatları məbləğini çıxdıqdan sonra qalan hissəni ən geci
növbəti həftənin son iş gününə qədər sığortaçıya verməlidirlər

√ Agentlər bir ay ərzində qəbul etdikləri sığorta haqlarından öz komissiyon mükafatları məbləğini çıxdıqdan sonra qalan hissəni ən geci
növbəti ayın son iş gününə qədər sığortaçıya verməlidirlər

• Agentlər bir gün ərzində qəbul etdikləri sığorta haqlarından öz komissiyon mükafatları məbləğini çıxdıqdan sonra qalan hissəni ən geci
növbəti həftənin son iş gününə qədər sığortaçıya verməlidirlər

• Heç biri

• Agentlər bir gün ərzində qəbul etdikləri sığorta haqlarından öz komissiyon mükafatları məbləğini çıxdıqdan sonra qalan hissəni ən geci
növbəti günün son iş gününə qədər sığortaçıya verməlidirlər

206. Sığorta ödənişini verməkdən imtina üçün hansı əsas ola bilər?

• sığorta məbləği sığorta haqqından çox olsa
√ sığortalının əmlak sığortası üzrə zərərin əvəzini zərər dəyməsində təqsiri olan şəxsdən alması
• sığorta hadisəsi gözlənilmədən baş verərsə
• Heç biri
• sığorta hadisəsinin baş verməsi

207. Sığorta fəaliyyəti sahəsində hansı qadağa var?

• sığortaçının sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün natura şəklində vəsaitin ödənilməsi
√ sığortaçının bank, istehsal və ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olması
• sığortaçının sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün pul şəklində vəsaitin ödənilməsi
• Heç biri
• sığortaçının sığorta tarifinin hesablamağı

208. Sığorta qanunvericilikinə nə daxil deyil?

• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
√ Azərbaycan Respublikasının Cinayyət məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının sığorta fəaliyyəti haqqında qanunu
• Heç biri
• Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr

209. İcbari tibbi sığorta sistemində tibbi xidmətlər üçün tariflər kim tərəfindən müəyyən edilir

• sığortalı



√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
• sığorta edən
• Heç biri
• sığortaçı

210. Tibbi sığortanın subyektlərinə aid deyil?

• sığorta olunanlar
√ istənilən özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslər
• tibbi sığorta təşkilatları
• Heç biri
• sığorta edənlər

211. Tibbi sığorta təşkilatının hüquqlarından hansı yalnışdır?

• tibbi sığorta müqavilələri üzrə tibbi yardım və xidmətlər göstərilməsi üçün tibb müəssisəsini seçmək
√ tibb müəssisələrinin akkreditasiyasında iştirak etmək
• tibb müəssisələri tərəfindən müqavilənin şərtlərinin pozulduğu hallarda tibbi xidmətlərə çəkilən xərcləri qismən ödəmək
• Heç biri
• tibbi sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi andan sığorta olunana tibbi sığorta şəhadətnaməsini vermək

212.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 40.000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 20.000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 10 000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
100.000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

• 3000 AZN və 1000 AZN
• 1500 Azn
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
√ 4000 AZN və 2000 AZN
• 2000 AZN və 1500 AZN

213.
Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta obyekti iki şirkətdə sığortalanıb, A Şirkətində Sığorta məbləği 40.000 AZN, B Şirkətində Sığorta
məbləği 20.000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN hər iki şirkətdə, dəyən zərər 10 000 AZN, hadisə baş verən zaman obyektin real dəyəri
100.000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə hər şirkətdən ayrı-ayrı)?

√ 3000 AZN və 1000 AZN
• ödəniş hüquqi razlıq nəticəsində hesablanılır
• Heç biri
• 4000 AZN və 2000 AZN
• 2000 AZN və 1500 AZN

214. Hansı sığorta zamanı riskin baş vermə tezliyi çoxdur, lakin dəyən zərərin ağırlığı az olur?

• Heç biri
• maliyyə risklərinin sığortalanması
• əmlak sığortası
• həyat sığortası
√ tibbi sığorta

215. Xüsusi təminat haqqında hansı məlumat doğrudur?

• Heç biri

• Həyat sığortası sahəsində müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə xüsusi təminatın yaradılması qaydası və şərtlərini yalnız
səğortaçı müəyyən edir

• Həyat sığortası sahəsində müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə xüsusi təminatın yaradılması qaydası və şərtlərini yalnız
sığortalı müəyyən edir

• Həyat sığortası sahəsində müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə xüsusi təminatın yaradılması qaydası və şərtlərini
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edə bilməz

√ Həyat sığortası sahəsində müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə xüsusi təminatın yaradılması qaydası və şərtlərini
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir



216. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 4000 AZN, şərtsiz franşıza 100 AZN, dəyən zərər 2000 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 8000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

√ hec biri
• 4000 AZN
• 1500 AZN
• 1900 AZN
• 2000 AZN

217. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 14.000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 6000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 1000 Azn
• 6000 AZN
• 2750 AZN
√ 5000 AZN
• 0 AZN

218. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 14.000 AZN, şərtli franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 3000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 14000 AZN
• 2750 AZN
• 0 AZN
√ 3000 AZN
• 2000 AZN

219. Sığorta obyektinin dəyəri haqqında hansı məlumat yalnışdır?

√ Heç biri
• sığorta obyektinin dəyəri sığorta haqqından çox ola bilər
• sığorta obyektinin dəyəri AZN ilə ol bilər
• sığorta obyektinin dəyəri sığorta məbləğindən çox ola bilər
• sığorta obyektinin dəyəri sığorta məbləğindən az ola bilər

220. Hansı halda məcburi franşıza tətbiq edilir?

• sürücü öz məsuliyətini könüllü sığortalasa, o zaman icabri sığorta məcburi franşıza qismində çıxış edir
• Heç biri
• əmlak sığortası zamanı
√ heç bir halda, sığortalı franşızanı istənilən halda ozu seçə bilər
• sürücü yalnız öz nəqliyyat vasitəsini könüllü sığortalasa, o zaman icabri sığorta məcburi franşıza qismində çıxış edir

221. Sığortalı kimdir?

• sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək məqsədilə yaradılmış təşkilat
• Heç biri
• sığorta brokeri
√ sığortaçı ilə müqavilə bağlayan və ya xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlanan fiziki və ya hüquqi şəxs
• sığorta müqaviləsini bağlamaq və sığorta haqlarını qəbul etmək səlahiyyəti olan şəxs

222. Sığorta marağı nədir?

• sığortaçının sığorta obyektinin qorunmasına olan maraq
• sığortalının sığorta obyektinin qorunmasına olan maraq
• qanuna və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin, sığortalıya ödənilməsi üçün əsas olan hal
• ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır.
√ Heç biri

223. Bunlardan hansı könüllü sığortaya aiddi?



• icbari yanğından sığortalanma
• icbari sürücünün məsuliyyət sığortası
• Heç biri
√ əmlak sığortası
• icbari işəgötürənin məsuliyyət sığortası

224. Şərtli franşıza nədir?

• sığorta haqqının hissə-hissə ödənilməsi
• Heç biri
• heç bir halda ödənməyən franşıza
• sığortalı tərəfindən ödənilməyən məbləğ
√ dəyən zərər franşızadan artıq olan zaman tam ödənilən franşıza

225. Sığorta müqaviləsinə nə zaman xitam verilə bilər?

• sığortalı sığorta obyektinin sahibi olarsa
• Heç biri
• sığortalının sığorta obyektini istifadə hüququ var lakin sahibi deyil
√ sığortalının sığorta obyektini istifadə hüququ yoxdursa
• qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada sığortaçı ləğv edildikdə

226. Sığorta ödənişini verməkdən imtina üçün hansı əsas ola bilər?

• sığorta məbləği sığorta haqqından çox olsa
• Heç biri
• sığorta hadisəsi gözlənilmədən baş versə
√ sığortaçının sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırmasına sığortalı tərəfindən maneçilik törədilməsi
• sığorta hadisəsinin baş verməsi

227. Sığorta sahəsində nə qadağandır?

• Sığortaçının rəhbərliyini dəyişmək
• Heç biri
• Sığortalının sığorta xidmətləri bazarını inhisara alması
• Sığorta müavilələrində franşızanı qeyd etmək
√ Sığortaçının sığorta xidmətləri bazarını inhisara alınması

228. Sığorta müqaviləsinə aşağıdakı hallarda xitam verilir (nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası)?

• on ay keçdikdə
• sığortalı sığortaçı qarşısında öz ohdəliklərini tam yerinə yetirdikdə
• sığortalı öz ohdəliklərini tam yerinə yetirdikdə
• Heç biri
√ sığortaçı sığortalı qarşısında öz ohdəliklərini tam yerinə yetirdikdə

229. Sığorta müqaviləsi qüvvədə olduğu müddətdə sığorta olunanın təqsiri üzündən bir və ya daha çox hadisə baş verdikdə yeni müddət üçün
müqavilə bağlanarkən sığorta haqqının məbləği

• müvafiq olaraq 20% və 40% miqdarında azaldılır
√ müvafiq olaraq 10% və 20% miqdarında artırılır
• müvafiq olaraq 10% və 20% miqdarında azaldılır
• dəişilməz olaraq qalır
• Heç biri

230. Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası hansı müddətə olur?

• müqavilədə qeyd olunan müddətlik
• 11 ay



• 1 il 1 ay
√ 1 il
• on ay

231. Azərbaycan Respublikası ərazisində əmlak sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

• könüllüdür
• aparılmır
√ məcburidir
• zəruri deyil
• Heç biri

232. Azərbaycan Respublikası ərazisində nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

• Heç biri
• zəruri deyil
• aparılmır
• könüllüdür
√ məcburidir

233. Sığorta məbləğinin dəyişməsi nəyə birbaşa təsir göstərir?

• franşızaya
• Heç biri
• sığorta riskinə
• sığorta hadisəsinə
√ sığorta haqqına

234. Sığorta tarifinin dəyişməsi nəyə birbaşa təsir göstərir?

• sığorta məbləğinə
• Heç biri
• sığorta ödənişinə
• sığorta riskinə
√ sığorta haqqına

235. Franşızanın dəyişməsi nəyə təsir göstərmir?

• sığorta tarifinə
• Heç biri
• sığorta ödənişinə
√ sığorta məbləğinə
• sığorta haqqına

236. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 17000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 6000 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 34000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

• 1500 AZN
√ 2500 AZN
• 6000 AZN
• 4000 Azn
• 5000 AZN

237. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 235.000 AZN, şərtli franşıza 16000 AZN, dəyən zərər 18000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır

• 5000 AZN
√ 18000 AZN
• 0 AZN
• 3000 Azn



• 2000 AZN

238. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 155.000 AZN, şərtsiz franşıza 24000 AZN, dəyən zərər 55000 AZN. Sığorta ödənişi nə
qədər olmalıdır ?

• 55000 AZN
√ 31000 AZN
• 15000 AZN
• 17000 Azn
• 27500 AZN

239. Tibbi sığortada adətən hansı  franşiza olur?

• şərtsiz franşıza
√ şərtli franşıza
• sıfır dərəcəli franşıza
• Heç biri
• ikiqat franşıza

240. Sığorta fəaliyyəti sahəsində hansı qadağa yoxdur?

• sığortaçının bank fəaliyyəti ilə məşğul olması
√ sığortaçının sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün pul şəklində vəsaitin ödənilməsi
• sığortaçının ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olması
• Heç biri
• sığortaçının istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olması

241. Yanğından  icbari sığorta hansı qrup risklərə aid edilə bilər (digər şərtlər dəyişməz qalsa)?

• Heç biri
• nadir hallarda baş verən lakin zərəri çox olan
√ daha tez baş verən lakin əsasən zərəri çox olmayan
• nadir hallarda baş verən və zərəri çox olmayan
• tez baş verən və əsasən zərəri çox olan

242. Həyat sığortası hansı qrup risklərə aid edilə bilər?

• daha tez baş verən lakin əsasən zərəri çox olmayan
√ tez baş verən və əsasən zərəri çox olan
• nadir hallarda baş verən və zərəri çox olmayan
• Heç biri
• nadir hallarda baş verən lakin zərəri çox olan

243. Avtomobil sığortası hansı qrup risklərə aid edilə bilər?

• tez baş verən və əsasən zərəri çox olan
√ daha tez baş verən lakin əsasən zərəri çox olmayan
• nadir hallarda baş verən və zərəri çox olmayan
• Heç biri
• nadir hallarda baş verən lakin zərəri çox olan

244. Əmlak sığortası hansı qrup risklərə aid edilə bilər?

• tez baş verən və əsasən zərəri çox olan
√ daha tez baş verən lakin əsasən zərəri çox olmayan
• nadir hallarda baş verən və zərəri çox olmayan
• Heç biri
• nadir hallarda baş verən lakin zərəri çox olan

245. Tibbi sığorta hansı qrup risklərə aid edilə bilər?



• tez baş verən və əsasən zərəri çox olan
√ daha tez baş verən lakin əsasən zərəri çox olmayan
• nadir hallarda baş verən və zərəri çox olmayan
• Heç biri
• nadir hallarda baş verən lakin zərəri çox olan

246. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 24000 AZN, şərtsiz franşıza 100 AZN, dəyən zərər 2000 AZN, hadisə baş verən zaman
obyektin real dəyəri 48000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər olmalıdır (natamam sığorta qaydası ilə)?

• 2000 AZN
√ 900 AZN
• 4000 AZN
• 1000 Azn
• 1500 AZN

247. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 47.000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 3500 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 6000 AZN
√ 2500 AZN
• 3500 AZN
• 500 Azn
• 0 AZN

248. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 79.500 AZN, şərtli franşıza 1250 AZN, dəyən zərər 2000 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 3000 AZN
√ 2000 AZN
• 0 AZN
• 1000 Azn
• 750 AZN

249. Sığorta obyektinin dəyəri haqqında hansı məlumat yalnışdır?

• sığorta obyektinin dəyəri AZN ilə olçülə bilər
√ sığorta obyektinin dəyəri sığorta haqqına heç bir halda təsir etmir
• sığorta obyektinin dəyəri sığorta haqqından çox ola bilər
• Heç biri
• sığorta obyektinin dəyəri sığorta məbləğindən çox ola bilər

250. Bunlardan hansı könüllü sığortaya aiddir?

• icbari işəgötürənin məsuliyyət sığortası
√ tibbi sığorta
• icbari sürücünün məsuliyyət sığortası
• Heç biri
• icbari yanğından sığortalanma

251. Yanğından sığorta edənin (sığortaçının) vəzifələrinə aiddir?

• sığortaçını sərbəst seçmək

√ sığorta olunandan sığorta haqqını almaq və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq sığorta şəhadətnaməsini
vermək

• sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişini tələb etmək
• Heç biri
• sığorta qaydaları ilə tanış olmaq

252. Yanğından sığorta edənin (sığortaçının) vəzifələrinə aid deyil?



• sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulduğu hallarda və ya sığorta olunanın tapşırığı ilə onun adından məhkəmədə iştirak etmək

√
sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta olunandan ərizə daxil olduqdan sonra 3 gün müddətində hadisənin baş vermə səbəblərini
müəyyənləşdirmək, dövlət yanğın nəzarətini həyata keзirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından sığortalanmış əmlak barədə lazımi
məlumat almaq

• tələb olunan bütün sənədlər təqdim edildikdən sonra 10 gün müddətində sığorta ödənişini vermək və ya yazılı şəkildə əsaslandırmaqla
ödənişin verilməsindən imtina etmək;

• Heç biri

• sığorta olunandan sığorta haqqını almaq və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq sığorta şəhadətnaməsini
vermək

253. Yanğından sığorta edənin (sığortalının) hüquqlarına aid deyil?

• sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulduğu hallarda və ya sığorta olunanın tapşırığı ilə onun adından məhkəmədə iştirak etmək

√ sığorta edilən əmlakın baxışını keçirmək, sığorta olunanla birlikdə sığortalanan əmlakı qiymətləndirmək və ya bu işi müstəqil sığorta
qiymətləndiricisinə həvalə etmək;

• hadisə ilə əlaqədar təqsirkar şəxs müəyyən olunarsa, sığorta ödənişi verildikdən sonra ona qarşı reqres qaydasında iddia qaldırmaq
• Heç biri
• baş vermiş sığorta hadisəsi ilə əlaqədar sığorta olunana təqdim edilmiş bütün iddialar barədə sığortaçıya xəbər vermək

254. Yanğından sığorta edənin (sığortaçının) hüquqlarına aiddir?

• sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulduğu hallarda və ya sığorta olunanın tapşırığı ilə onun adından məhkəmədə iştirak etmək
• Heç biri

• sığorta hadisəsi zamanı əmlakın xilas edilməsi, zərərin qarşısının alınması və onun azaldılması istiqamətində tədbirlər görmək, yanğın
söndürmə xidmətini çağırmaq

√ sığorta hadisəsinin baş verdiyi gündən ən geci 3 iş günü ərzində sığortaçıya yazılı məlumat vermək
• sığortaçı ilə müqavilə bağlamaq və sığorta haqqını ödəmək

255. Yanğından sığorta olunanın vəzifələrinə aiddir?

• sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişini tələb etmək
• sığortaçını sərbəst seзmək
• sığorta qaydaları ilə tanış olmaq
√ baş vermiş sığorta hadisəsi ilə əlaqədar sığorta olunana təqdim edilmiş bütün iddialar barədə sığortaçıya xəbər vermək
• Heç biri

256. Yanğından sığorta olunanın vəzifələrinə aid deyil?

• sığortaçı ilə müqavilə bağlamaq və sığorta haqqını ödəmək

• sığorta hadisəsi zamanı əmlakın xilas edilməsi, zərərin qarşısının alınması və onun azaldılması istiqamətində tədbirlər görmək, yanğın
söndürmə xidmətini çağırmaq

• Heç biri
• sığorta hadisəsinin baş verdiyi gündən ən geci 3 iş günü ərzində sığortaçıya yazılı məlumat vermək
√ sığortaçını sərbəst seзmək

257. Yanğından sığorta olunanın hüquqlarına aid deyil?

• sığortaçını sərbəst seçmək
• Heç biri
• baş vermiş sığorta hadisəsi ilə əlaqədar sığorta olunana təqdim edilmiş bütün iddialar barədə sığortaçıya xəbər vermək
√ sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişini tələb etmək
• sığorta qaydaları ilə tanış olmaq

258. Yanğından sığorta olunanın hüquqlarına aiddir?

• sığorta hadisəsinin baş verdiyi gündən ən geci 3 iş günü ərzində sığortaçıya yazılı məlumat vermək
• Heç biri
• sığortaçını sərbəst seçmək
• sığortaçı ilə müqavilə bağlamaq və sığorta haqqını ödəmək

√ sığorta hadisəsi zamanı əmlakın xilas edilməsi, zərərin qarşısının alınması və onun azaldılması istiqamətində tədbirlər görmək, yanğın
söndürmə xidmətini çağırmaq



259. Yanğından sığorta zamanı sığorta hadisəsi hesab edilir

• elektron aparatlarının və avadanlığının yanması nəticəsində, eyni zamanda yanğın baş verməmişdirsə, həmin aparat və avadanlığın
sıradan çıxması,

• Heç biri
• sığorta hadisəsi zamanı və ya sığorta hadisəsindən sonra əmlakın oğurlanması
√ partlayış və ya bunlarla əlaqədar əmələ gələn tüstü
• nüvə partlayışı

260. Yanğından sığorta zamanı sığorta hadisəsi hesab edilmir.

• Yanğın,
• Heç biri
• ildırım düşməsi
√ nüvə partlayışı
• partlayış və ya bunlarla əlaqədar əmələ gələn tüstü

261. Istehsalatın dayandırılması zaman franşıza adətən necə hesablanır?

• Heç biri
• hesablanmır ümumiyyətlə
√ isethsalatın dayandırılmasından sonra keçən günlərin sayına uyğun
• faiz şəklində
• dəqiq pul şəklində

262. Yanğından icbari sığorta haqqında qanunvericilikə hansı daxil deyil?

• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Cinayyət Məcəlləsi
√ Yanğın təhlükəsizliyi haqqında
• Sığorta fəaliyyəti haqqında qanun
• Heç biri

263. Bunlardan hansı məcburi sığortaya aiddir?

• əmlak sığortası
• həyat sığortası
• Heç biri
• yüklərin sığortalanması
√ yanğından  sığorta

264. Ayrı-ayrı kateqoriyalı şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaiti nədir?

• Sığorta məbləği
• Heç biri
• Sığorta
• Anderryatinq
√ Sosial müavinət

265. Yanğından icbari sığortanın məqsədi –

• yanğın nəticəsində sığorta olunanların və əhalinin əmlakına və sağlamlığına vurulan zərərin əvəzini vaxtında ödəməklə onların əmlak
mənafelərinin qorunması və sosial müdafiəsinə əlavə təminat verilməsindən ibarətdir

• Heç biri

• yanğın nəticəsində əhalinin əmlakına və sağlamlığına vurulan zərərin əvəzini vaxtında ödəməklə onların əmlak mənafelərinin
qorunması və sosial müdafiəsinə əlavə təminat verilməsindən ibarətdir

√ yanğın nəticəsində sığortaçı və əhalinin əmlakına və sağlamlığına vurulan zərərin əvəzini vaxtında ödəməklə onların əmlak
mənafelərinin qorunması və sosial müdafiəsinə əlavə təminat verilməsindən ibarətdir

• yanğın nəticəsində sığortaçının sağlamlığına vurulan zərərin əvəzini vaxtında ödəməklə onların əmlak mənafelərinin qorunması və
sosial müdafiəsinə əlavə təminat verilməsindən ibarətdir



266. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 77000 AZN, şərtsiz franşıza 1000 AZN, dəyən zərər 3500 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 3500 AZN
• 3000 Azn
• 4000 AZN
√ 2500 AZN
• 0 AZN

267. Düzgün cavabı qeyd edin – Sığorta məbləği 55000 AZN, şərtli franşıza 2000 AZN, dəyən zərər 1500 AZN. Sığorta ödənişi nə qədər
olmalıdır ?

• 2000 AZN
• 3000 azn
• 5000 AZN
• 1500 AZN
√ 0 AZN

268. Bunlardan hansı yalnız sığorta şirkətində çalışa bilər?

• mühasib
• Heç biri
• marketoloq
• auditor
√ anderayter

269. Əmlak sığortası zamanı hansı amil daha çox təsir edici hesab edilir ?

√ əmlakın yerləşdiyi ərazi
• əmlakın sahibinin iş yeri
• əmlakın sahibinin yaşı
• Heç biri
• əmlakın sahibinin cinsi

270. Heç bir halda ödənməyən franşıza necə adlanır?

• şərtli
• bağlı
• müsbət
√ Heç biri
• şərtsiz

271. Sığorta sahəsində marketoloqların hansı məhdudiyyəti var?

• reklam buraxmaq ilə bağlı
• əlavə hədiyyələr etmək ilə bağlı
• Heç biri
• kampaniyalar hazirlamaq ilə bağlı
√ tarifləri endirmək ilə bağlı

272. Bunlardan hansı anderrayterin vəzifəsinə aid deyil?

• reklam kampaniyalarını hazırlamaq
• Heç biri
• franşızanı müəyyən etmək
√ sığorta tarifini müəyyən etmək
• riski təhlil etmək

273. Sığortalı ilə sığortaçı arasında saziş nədir?



• Sığorta müqaviləsi
• Heç biri
• reqress
√ sığorta şəhadətnaməsi
• franşiza

274. Sığortalı eyni bir obyekti 3 sığortaçıda müvafiq olaraq aşağıdakı kimi sığortamışdır: 25,50,75. Sığorta qiyməti 150, birbaşa zərər 50-dir.
Hər sığortaçı hansı ödənişi həyata keçirəcəkdir? 1.25,50,75 2.50,50,50 3.8,5,16,5,25 4.12,5,25,37,5

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• heç biri
• 2.0

275. Sığorta məbləği 200 min man., obyektin sığorta qiyməti 380 minman., faktiki zərər 180 min man olarsa və müqavilədə «10%-dən
azaddır» şərti olarsa, sığorta ödənişini tapın. 1.80 min. man 2.100 min.man  3.180 min. man  4.190 min. Mann

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

276. Sığortalı 12 min. man. Şərtsiz franşizalı, 75 min manatlıq sığorta müqaviləsi bağlamışdır. Dəymiş zərər 40 min. man. Olarsa və
müqavilədə «ilk risk üzrə» şərti olmazsa, sığorta ödənişini tapın. 1.75 min. man 2.12 min.man 3.28 min. man 4.63 min. man

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• heç biri
• 2.0

277. Sığortalı 25 min. man, sığorta məbləğlinə müqavilə bağlamışdır. Bu zaman 2 min.man, şərtsiz franşiza müəyyən edilmişdir. Dəymiş
zərər 10 min. man. olarsa sığorta ödənişini tapın. 1.2 min. man 2.10 min.man  3.8 min. man 4. 25 min. man

• 2.0
• 4.0
• heç biri
• 1.0
√ 3.0

278. Siyasi risk budur: 1.İflas 2.İnqilab 3.Danışıq 4.Tədiyyənin uzunmüddət gecikdirilməsi

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

279. Sığorta müqaviləsi bağlanılması aprelin 1-də, sığorta hadisəsi aprelin 21-də baş vermişsə, birinci sığorta haqqının ödənilməsi aprelin 23-
də baş vermişdirsə, sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi tarixi göstərin. 1Aprelin 1-i 2.Aprelin 23-ü 3.Aprelin 21-i 4.Aprelin 2-də

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

280. Əgər sığorta məbləği 210 min man., sığorta qiyməti 340 min man,faktiki zərər məbləği isə 170 min man., olarsa, sığorta ödənişini tapın.
1.170 min. man 2.340 min.man  3.210 min. man  4.105 min. man



• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

281. Kommersiya riski hansıdır? 1.Tətil 2.İflas 3.İnflyasiya 4.Valyuta məhdudiyyətləri

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

282.
Sizcə, yeganə düzgün şərh hansıdır? 1. İcbari sığorta o deməkdir ki, sığortaçı istənilən halda sığorta ödənişlərini verməlidir 2.İcbari
sığorta o deməkdir ki, sığrta müqaviləsi məcburi şərtləri özündə əks etdirməlidir. 3.İcbari sığorta o deməkdir ki, sığorta müqaviləsinin
bağlanması məcburidir. 4.İcbari sığorta o deməkdir ki, sığortaçı sığorta müqaviləsi bağlamağa məcburdur

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

283. Kredit sığortasının obyektini göstərin 1.Pul vəsaitləri 2.Kommersiya və ya ticarət krediti 3.Mallar və xidmətlər 4.Qiymətli kağızlar və
istehsal ehtiyatları

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

284. Sığorta agenti fəaliiyyət göstərir: 1.Sığortaçının adından 2.Sığortalının adından 3.Sığortaçının və ya sığortalının göstərişi ilə öz adından
4.Öz şəxsi təşəbbüsü ilə

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

285. Sığorta brokeri fəaliyyət göstərir: 1.Sığortaçının adından 2.Sığortalının adından 3.Sığortaçının və ya sığortalının göstərişi ilə öz adından
4. Öz şəxsi təşəbbüsü ilə

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• heç biri
• 2.0

286. Subraqasiya nədir? 1.Real zərər həddində ödəniş 2.Tərəflərin bir-birinə inamı 3.Zərərin ödənlməsinin hüquq və vəzifələrinin
sığortalıdan sığortaçıya keçməsi 4.Sığorta müqaviləsi

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• heç biri
• 2.0



287. Qeyri-proporsional təkrarsığorta müqavilələrinin formaları hansılardır? 1.Kvota, eksdent 2.Eksdent-zərər, ekssedent-zərərlilik 3.Kvota,
limit 4.Limit, eksedent

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

288. Şərtsiz franşiza zamanı dəyən zərərin həcmi 500(franşiza məbləği) manatdan az (məsələn, 489 manat) təşkil etsə idi,sığortaçı nəqədər
ödəniş edəcəkdir:

• 489 MANAT
√ 0 manat
• 3 manatdır
• heç biri
• 500 MANAT

289. Avtomatiklik prinsip hansı sığorta formasının prinsipdir? 1.Könüllü 2.İcbari 3.Əmlak 4.Şəxsi

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

290.
Sığorta təsnifatı nədir? 1.Sığortanın bazarlara, sahələrə və idarələrə görə bölgüsü 2.Sığortanın sahələrə, yarımsahələrə, tiplərə və
tariflərə görə bölgüsü 3.Sığortanın aparılma formalarına görə bölgüsü 4.Sığortanın sahələrə, yarım sahələrə, növlərə və formalarına görə
bölgüsü

√ 4.0
• heç biri
• 1.0
• 2.0
• 4.0

291. İcbari Sığorta Bürosunun funksiyası deyil:

• C. Azərbaycan Respublikasının ərazisində baş verən hadisələr nəticəsində sağlamlığına zərər dəyən üçüncü şəxslərə kompensasiya
ödənişlərinin verilməsini təmin etmək

√ icbari sığorta növlərinin həyata keçirilməsi zamanı təkrarsığortanı təmin etmək2
• heç biri
• texniki ekspert müayinələrinin həyata keçirilməsi üçün metodoloji təlimatlar işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək
• icbari sığorta növləri üzrə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərdə Büronun iştirakçılarını təmsil etmək;

292. Franşiza nədir?  1.Sığortaçının öhdəliyində qalan risk 2.Sığortaçıya verilən risk 3.Təkrar sığortaçıya verilən risk

• 2.0
• 3.0
√ 1.0
• heç biri

293. İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları aşağıda göstərilən icbari sığorta növlərini həyata keçirə bilərlər

• Sərnişinlərin fərdi qəza sığortası
√ Avtonəqliyyat vasitələrinin kasko sığortası
• heç biri
• AA. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
• Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətinin sığortası

294. Şəxsi sığortada mənfəət hansı hissələrdən ibarətdir? 1.Maliyyə mənfəəti 2.Hesabat mənfəəti 3.Texniki mənfəət 4.Operativ mənfəət



• 1; 3;
• 3; 4;
√ 1; 3;
• müvafiq olaraq 20% və 40% miqdarında azaldılır

295. Sığorta təsnifatında aparıcı bölmə hansıdır? 1.Sığorta növləri  2.Sığorta sahələri 3.Sığortanın aparılma formaları

• 1.0
• 3.0
√ 2.0
• hec biri

296. Azərbaycanda «Sığorta fəaliyyəti haqqında»  Qanunlar hansı illərdə qəbul edilmişdir? 1.1999 2.1992 3.2007 4.1995

• 1;4;
• 2; 4;
√ 1; 3;

297. Texniki ehtiyatlara hansılar aiddir? 1.Xəbərdar edici tədbirlər ehtiyatı 2.Qazanılmamış mükafatlar ehtiyatı 3.Zərərlər ehtiyatı 4.Həyat
sığortası üzrə ehtiyatlar

• 1; 2;
• 2; 3;
√ 2; 4;

298. Sığorta marketinqinin elementlərindən deyil:.

• potensial sığorta etdirənlərin öyrənilməsi
√ Sığorta fondunun yaradılması
• milli sığorta bazarının təhlili;
• heç biri
• potensial müştərinin, sığorta müqaviləsinin bağlanması ilə əlaqədar olan əsaslarının öyrənilməsi;

299. Respublikamızda sığortaçı-alimləri göstərin: 1.Xankişiyev B. 2.Səmədzadə Z. 3.Xudiyev N. 4.Quliyev T. 5. Musayev A.

• 2; 5;
• 2; 4;
√ 1; 3;

300. İkiqat sığortalama nədir?  1.Obyektin 2 dəfə sığortalanması 2.Obyektin 2 sığorta şirkətində sığortalanması  3.Obyektin məbləğinin
sığorta qiymətindən çox olması

• 1.0
• 2.0
√ 3.0
• hec biri

301. Sığortaçının maliyyə sabitliyinin əsasının mühüm elementləri hansılardır? 1.Nizamnamə kapitalı 2.Sığorta ehtiyatları 3.Təkrar sığorta
tədiyyələri 4.Topladığı sığorta tədiyyələri 5.Sığorta ödənişləri

• 1; 4; 5;
• heç biri
√ 1; 2; 3;
• 3; 4; 5;

302. Proporsional təkrarsığortaya hansı müqavilə növləri aid edilir? 1.Kvotalı  2.Ekssedent-zərər 3.Ekssedent  4.Ekssedent-zərərlilik

• 1; 2;
• 3; 4;



√ 1;3;

303. Netto-stavka hansı məqsədlərə istifadə olunur? 1.Sığorta ehtiyatlarına 2.Sığorta ödənişlərinə 3.Xəbəredici tədbirlərə 4.Əmək haqqının
ödənilməsinə

• 3; 4;
√ 1; 2;
• 1; 4;

304. Sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisi necə hesablanır   1.  2.  3.

• hec biri
√ 2.0
• 1.0
• 3.0

305. Əmlak sığortasının əsas prinsipləri hansılardır? 1.Subraqrasiya 2.Kontribusiya 3.Sığorta marağı 4.Ekvivalentlik 5.Rentabellik

• 1;  2;  4;
√ 1; 2;  3;
• 2;  4;  5;

306. Aşağıdakılardan sığorta fondlarını ayırın: 1. Nazirlər Kabinetinin mərəkzləşdirilmiş ehtiyat fondu 2.Yol fondu 3.Kənd təsərrüfatı
müəssisələrinin yanacaq və toxum fondu 4.Dövlət büdcə fondu 5.Sığorta şirkətlərinin pul vəsaitləri

• 2; 4; 5:
• Heç biri
√ 1; 3; 5;
• 1;3:4;

307. Sığorta budur:

• sığorta investisiyaları ilə bağlı münasibətlər sistemidir
• Heç biri
• əvəzi ödənilmək xarakterli pul münasibətləri sistemidir
• risklərdən yayınmağa xidmət edən pul münasibətləri sistemidir
√ sığorta fondunun yaradılması və istifadəsi ilə bağlı yenidən bölgü pul münasibətləri sistemidir

308. Sığorta münasibətlərinin ehtimal xarakteri ifadə olunur:

• sığorta marağı formalaşdığı və sığorta haqqı ödənildiyi şəraitdə
• Heç biri
• sığorta qiyməti formalaşdığı şəraitdə
√ sığortaçının sığorta fondunun formalaşdığı və istifadə olunduğu şəraitdə
• ehtimalın reallaşdığı sığorta ödənişlərinin şəraaitdə

309. Sığortanın sahələrə bölgüsünün meyarı hesab edilir:

• sığorta subyekti
• Heç biri
• sığorta qiyməti
√ sığorta obyekti
• sığorta predmeti

310. Sığortaçının maliyyəsinin təşkili xüsusiyyətlərinə aiddir:

• Heç biri
• pul vəsaitlərinin hərəkətinin şəffaflığı xarakteri
√ pul vəsaitlərinin hərəkətinin ehtimal xarakteri
• maliyyə münasibətlərinin əvəzi ödənilməsi xarakteri



• maliyyə münasibətlərinin bir istiqamətli olması xarakteri

311. İnstitusional əlamət üzrə sığorta bazarının strukturuna aiddir:

√ müxtəlif təşkilati- hüquqi formalı sığorta şirkətləri
• Heç biri
• a)    şəxsi, əmlak və məsulliyyət sığortası bazarları
• a)    könüllü və icbarı sığorta bazarları
• daxili, xarici və dünya sığorta bazarları

312. Hansı sığorta növündə mahiyyətcə franşıza olmalı deyil?

• tibbi sığorta
• Heç biri
• heç bir halda#1
√ həyat sığortası
• əmlak sığortası zamanı

313. Sığortaçi sığorta hadisəsinin baş verməsində sürücünün təqsirinin dərəcəsindən asılı olmayaraq ________ üçüncü şəxsə dəyən zərərin
əvəzinin odəməlidir(nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası)?.

• hər bir halda
• Heç biri
• franşızadan asılı olaraq
√ heç bir halda
• zərərdən asılı olaraq

314. Hansı sığorta növündə sığorta hadisəsi baş verdikdə müqavilə yenilənə bilməz?

• heç bir halda
• Heç biri
• həyyat sığortası
• tibbi sığorta
√ əmlak sığortası zamanı

315. Hansı sığorta növündə sığorta hadisəsi bir dəfə baş verir?

• həyyat sığortası
• heç bir halda
• Heç biri
√ əmlak sığortası zamanı
• tibbi sığorta

316. Sığortaçı nə ilə bağlı güzəşt edə bilməz?

• franşıza ilə bağlı
• Heç biri
• tarifi ilə bağlı
• sığorta haqqı ilə bağlı
√ sığorta məbləğini natamam sığorta olmadam azaldmaq ilə bağlı

317. Sığorta haqqı hansı sığorta növündə sığortalı tərəfindən müəyyən edilir?

• yanğından icbari sığorta zamanı
• heç bir halda
• əmlak sığortası zamanı
√ Heç biri
• tibbi sığorta zamanı

318. Sığorta haqqı hansı sığorta növündə sığortaçı tərəfindən müəyyən edilmir?



• yanğından icbari sığorta zamanı
• heç bir halda
• əmlak sığortası zamanı
√ Heç biri
• tibbi sığorta zamanı

319. Sığorta haqqı hansı sığorta növündə sığortaçı tərəfindən müəyyən edilir?

• əmlak sığortası zamanı
• Heç biri
• icbari tibbi sığorta zamanı
• yanğından icbari sığorta zamanı
√ Heç biri

320. Azərbaycan Respublikasının sığorta qanunvericiliyinə əsasən sığorta fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) hansı müddətə verilir?

• birdəfəlik
√ 5 ilə
• Qeyri-müəəyən müddətə
• 10 ilə
• 2 ilə

321. Retrosessiya dedikdə, nə başa düşülür?

• Sığorta müqaviləsi
√ Təkrar sığortaçı tərəfindən qəbul edilmiş riskin digər təkrar sığortaçıya ötürülməsi.
• Şərikli sığorta
• Sessiya
• Riskin sığortaya qəbul edilməsi

322. Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikası sığortaçılarının nizamnamə kapitalında iştirak payı qanunvericiliklə hansı
həcmdə müəyyən edilmişdir?

• 30%;
√ ən çoxu 49%;
• 25%;
• 49%.
• ən çoxu 51%;

323. Əmlakın sığorta dəyəri dedikdə, nə başa düşülür ?

• Əmlakın köhnəlmə dəyəri
√ Sığorta müqaviləsi bağlanan tarixə əmlakın real (bazar) dəyəri;
• Əmlakın dəyərinin 50%-i
• Əmlakın dəyərinin 70%-i.
• Əmlakın bir il əvvəlki dəyəri

324. Azərbaycan Respublikasının sığorta qanunvericiliyinə əsasən icbari sığortanın şərtləri və aparılması qaydasınıın müəyyən edilməsi
mexanizmi hansı şəkildədir?

• Sığortaçı tərəfindən müəyyən edilir
√ İcbari sığortalar haqqında Qanunlarla müəyyən edilir
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.
• Sığortaya nəzarət edən orqan tərəfindən müəyyən edilir

325. Sığorta tarifinin (tarif dərəcəsinin) tərkib hissələri hansılardır ?

• Sığorta ehtiyatı və nizamnamə kapitalı



√ Netto-dərəcə və yüklənmə
• İşlərin aparılması xərcləri və sığorta məbləği
• Tarif mənfəəti və investisiya gəlirləri
• Yüklənmə və sığorta ödənişi

326. Təkrar sığortanın növləri hansılardır ?

• Fakultativ təkrar sığorta, mütənasib təkrar sığorta
√ Mütənasib təkrar sığorta, qeyri-mütənasib təkrar sığorta
• Pay təkrar sığortası, ekssedent məbləğ təkrar sığortası
• Ekssedent zərər təkrar sığortası, ekssedent zərərlilik təkrar sığortası
• Müqaviləli təkrar sığorta, mütənasib təkrar sığorta

327. Azərbaycan Respublikasının sığorta qanunvericiliyinə əsasən  kimlər sığortaçının təsisçisi ola bilməz ?

• Hüquqi və fiziki şəxslər
• Hüquqi şəxslər
• Xarici fiziki şəxslər
√ Siyası partiyalar, ictimai birliklər və fondlar (qeyri-kommersiya təşkilatları);
• Kommersiya bankları

328. Sığorta fondu dedikdə, nə başa düşülür ?

• Nizamnamə kapitalı; B) Sığorta ehtiyatları;
• Əmək haqqı fondu;

√ Təsadüfi xarakterli əlverişsiz hadisələrin təsiri nəticəsində yaranan zərərlərin ödənilməsi üçün material və ya pul vəsaitləri formasında
yaradılan ehtiyatlar.

• İstehlak fondu

329. Sığorta dəyəri 20 min manat, sığorta məbləği 14 min manat, sığorta hadisəsi nəticəsində dəymiş zərər isə 5 min manat olarsa, veriləcək
sığorta ödənişini hesablamalı.

• 3,5 min manat;
√ 5 min manat
• 9 min manat
• 15 min manat
• 14 min manat;

330. Azərbaycan Respublikasının sığorta qanunvericiliyinə əsasən sığortaçının öz vəsaiti dedikdə, hansı vəsaitlər başa düşülür ?

• Sığorta ehtiyatları və ödənilmiş nizamnamə kapitalı
√ Ödənilmiş nizamnamə kapitalı, əlavə kapital, ehtiyat kapitalı, yığım fondu, istehlak fondu, sosial sfera fondu.
• Ödənilmiş nizamnamə kapitalı və bölüşdürülməmiş mənfəət
• Ödənilmiş nizamnamə kapitalı və yığım fondu
• Xalis mənfəət və sığorta ehtiyatları

331. Sığorta məbləği ilə sığorta tarifinin hasili nəyə bərabərdir ?

• Sığorta ödənişinə
√ Sığorta haqqına
• Franşizaya
• Alış məbləğinə
• Sığorta ehtiyatına

332. «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda sığortaçıların nizamnamə kapitalının tərkibi barədə nəzərdə
tutulmuş tələb hansıdır?

• Nizamnamə kapitalına pay şəklində qoyulan əmlakın və ya əmlak hüquqlarının dəyərinin nizamnamə kapitalına nisbəti 25%-dən çox ola
bilməz

√ Nizamnamə kapitalı 100%  pul vəsaiti  olmalıdır;
• Nizamnamə kapitalının ən çoxu 75%-i pul vəsaiti, 25%-i isə  əmlak olmalıdır



• Nizamnamə kapitalı 100%  daşınmaz əmlak olmalıdır.
• Nizamnamə kapitalının 75%-i pul vəsaiti, 25%-i isə  əmlak olmalıdır

333. Sığortaçının xərclərinin əsas tərkib hissələri hansılardır ?

• İşlərin aparılması xərcləri və reklam xərcləri
√ Sığorta ödənişləri və sığorta ehtiyatları
• Sığorta ödənişləri və sair xərclər;
• Sığorta ehtiyatları və reklam xərcləri.
• Sığorta haqları və işlərin aparılması xərcləri

334. Təkrar sığortanın əsas formaları hansılardır?

• Fakultativ təkrar sığorta, müqaviləli təkrar sığorta;
√ Mütənasib təkrar sığorta, qeyri-mütənasib təkrar sığorta.
• Mütənasib təkrar sığorta, fakultativ təkrar sığorta;
• Qeyri-mütənasib təkrar sığorta, Frontik sazişi;
• Frontik sazişi, müqaviləli təkrar sığorta;

335. Qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ödənişinin ən böyük qiyməti nəyə bərabərdir ?

• Sığorta haqqına
√ Sığorta məbləğinə
• Franşizaya
• Alış məbləğinə
• Sığorta tarifinə

336. Sığorta vasitəçiləri hansılardır?

√ Sığorta agenti və sığorta brokeri
• Sığorta brokeri və sığorta eksperti
• Aktuari və sığorta agenti
• Sığorta agenti və sığorta eksperti
• Sığortaçı və sığorta brokeri

337. Sığorta xidmətinin qiyməti necə adlanır ?

• Sığorta məbləği
√ Sığorta haqqı.
• Franşiza
• Sığorta ödənişi
• Şəxsi tutum

338. «Sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının ilk qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

• 25 dekabr  2007 –ci il
√ 05 yanvar 1993-cü il
• 28 dekabr 1996-cı il
• 18 avqust 1999-cu il.
• 25 mart 1995-ci il

339. Sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisi necə hesablanır?1.  2.  3.  4.

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

340. Oddan sığorta ilk dəfə hansı şəhərdəki yanğından sonra yaranmışdır. 1.Çikaqo 2.London  3.Bakı 4.Moskva



• 4.0
• 1.0
• 3.0
√ 2.0
• heç biri

341. Əmlak sığortasında brutto-dərəcə necə hesablanır?1.  2.  3.  4.

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

342. Ətraf mühütün neftlə və digər yanacaqla çirklənməsinindən dəniz sığortasına aiddir: 1.Kasko sığortaya 2.Karqo sığortaya 3.Fraxt
sığortası 4.Məsuliyyət sığortası

• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

343. Sığorta şirkətinin büdcəyə ödədiyi vergilər (güzgün variantı göstər). 1.Mənfəət vergisi, ƏDV, aksiz 2.Mənfəət, gəlir vergisi, sosial
ayırmalar 3.ƏDV, aksiz, royaltı 4.ƏDV, gəlir vergisi, torpaq vergisi

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

344. Sığorta fondunun maliyyə davamlığı əmsalı necə hesablanır?1.  2.  3.  4.

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

345. Sedent sığortalı qarşısında aşağıdakı məsuliyyəti daşıyır. 1.Xüsusi saxlama məbləği həddində 2.Tam həcmdə  3.Məsuliyyət limiti
həddində 4.Təkrarsığorta müqaviləsində nəzərədə tutulan həddə

• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

346. əmlak sığortasında düzgün şərti göstərin. 1.Sığorta məbləği=sığorta məbləği 2.Sığorta məbləği < sığorta mükafatı 3.Sığorta məbləği =
sığorta mükafatı 4.Sığorta məbləği > sığorta qiyməti

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

347. .«Yaşıl Kart» Beynəlxalq Sığorta Sistemi nə vaxtdan qüvvədədir? 1.1949 2.1953 3.1973 4.1991



• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

348. Kənd təsərrüfatı sığortasına aid deyil. 1.İribuynuzlu mal-qaranın sığortası 2.Fermer təsərrüfatında traktor sığortası  3.Məhsulların
sığortası 4.Fermer evinin sığortalanması

• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

349. Aşağıdakı kənd təsərrüfatı bitkilərinin və çoxillik əkmələrin sığortasına aid deyil. 1.Üzüm bağları 2.Alma ağacları  3.Təbii torpaqlar
4.Pambıq tarlaları

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• heç biri
• 2.0

350. Gəminin gövdəsini və mühərrikinin sığortalanması adlanır: 1.Kasko sığorta 2.Karqo sığorta 3.Fraxtın sığortası 4.Məsuliyyət sığortası

• 2.0
• heç biri
• 4.0
√ 1.0
• 3.0

351. Aşağıdakılardan hansı şəxsi sığorta növü yığım xarakteri daşıyır. 1.Ömürlük sığorta (ölüm halından) 2.Həyatın qarışıq sığortası
3.Bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta (fərdi)  4. Sərnişinlərin sığortası

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

352. Əgər obyektin sığorta dəyəri 400 min. man, sığorta məbləği 160 min mann, faktiki zərər məbləği 300 min man olarsa, sığorta ödənişini
tapın. 1.400 2. 120 3.300 4.160

• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

353. Şəxsi sığorta hansı ölkədə daha çox inkişaf etmişdir. 1.Böyük britaniya 2.ABŞ 3.Yaponiya 4.Almaniya

• heç biri
• 2.0
√ 3.0
• 4.0
• 1.0

354. Dünya sığorta bazarı üzrə hər il toplanan tədiyyənin təqribən neçə faizi şəxsi sığortanın payına düşür? 1.100% 2.75% 3.50% 4.25%

• 1.0



√ 3.0
• 4.0
• heç biri
• 2.0

355. Sığorta müqaviləsinin bağlanması faktı aşağıdakı ilə təsdiq edilir. 1.Polis 2.Bordero 3.Sertifikat 4.Akt

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

356. Bu sığortaçının tədiyyə qabiliyyətini göstərin. (Düzgün cavabı göstərin ). 1.Sığortaçının öhdəliklərdən azad aktivləri 2.Balans üzrə
sığortaçının aktivləri və passivləri arasındakı fərq 3.Sığortaçının mənfəəti hesabına yaradılan fondlar 4.Sığortaçının investisiya gəlirləri

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

357. Əmlak sığortasında kontribusiya prinsipi nə deməkdir? 1.Zərərin ödənilməsi 2.İkiqat sığortalama zamanı zərərin sığortaçılar tərəfindən
ödənilməsi üsulu 3.Təkrar sığorta zamanı ödəniş qaydası 4.Təkrarsığortada zərərin  ödənilməsi

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

358.
Sığortaçının xərcləri aşağıdakı qruplara bölünür. 1.Əmək haqqı, amortizasiya, mükafat, sığorta ödənişi, vergi 2.Sığorta ödənişi, sığorta
ehtiyatların  3.Sığorta ödənişi, sığorta ehtiyatlarına ayırma, əməliyyat xərci, preventiv tədbirlərə ayırma 4.Sığorta ödənişi, əməliyyat
xərci, vergi, icarə haqqı

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• heç biri
• 2.0

359. Sığorta şirkətində aşağıdakı əməliyyatın mühasibat uçotunda müxabirləşməsini göstərin. «Sığorta ödənişi və sığorta məbləği
verilmişdir.1. Dt  38              kt 51 2.Dt 19                      k/t51 3.Dt 50                     kt51 4.Dt 3819

• 1.0
√ 2.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

360. Sığortaçının xüsusi kapitalına aiddir: 1.Nazamnamə kapitalı, əlavə kapital, ehtiyat kapitalı 2.Nizamnamə kapitalı, sığorta ehtiyatları,
kredit borclar 3.Nizamnamə kapitalı, debitor borclar, ehtiyat kapita 4.Nizamnamə kapitalv, sığorta ehtiyatları istehlak fondu

• 2.0
√ 1.0
• 4.0
• heç biri
• 3.0

361. Sığortaçının bilavasitə sığorta fəaliyyətindən gəlirlərinə aid deyil. 1.Sığorta tədiyyəsi 2.Komission mükafatlar 3. Təkrarsığorta haqqı
4.Sığorta ehtiyatlarının qaytarıldığı məbləğ



• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

362. İcbari sığorta Bürosu yaradılmışdır.

• 2007-ci ildə
√ 2011-ci ildə
• 2010-cu ildə
• heç biri
• 2013-cvü ildə

363. Sığorta məbləği 360 min man, sığorta qiyməti 450 min man, faktiki zərər 200 min man olarsa, sığorta ödənişini tapın. 1.360 2.160 3.450
4.200

• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

364.
Sığortalı eyni bir obyekti 3 sığorta şirkətində müvafiq olaraq 50,70,80 min manata sığorta məbləğinə sığortalamışdır. Sığorta qiyməti
200, zərər 100 min man olarsa, hər bir sığorta şirkətinin ödəyəcəyi sığorta ödənişini tapın. 1.50,70,80 2.25,35,40 3.37,5, 52,5, 60 4.
50,50,50

• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

365. Əgər obyektin sığorta qiyməti 340, sığorta məbləği 210, faktiki zərər 170 olarsa, (müqavilədə «ilk risk» şərti nəzərdə tutulmamışdır)
sığorta ödənişini tapın. 1.170 2.340 3.210 4.105

• 1.0
√ 4.0
• 3.0
• heç biri
• 2.0

366. «CİF» myqaviləsinin məzmunudur:

• Alıcı öz əmlakının sığortalanması xərcini ödəyir
√ Myqavilədə həm əmlak, həm onun daşınması, həm də sığortalanması xərci alıcı tərəfindən ödənilir
• Satıcı təşkilat öz xərclərini sığortalayır
• Alıcı təşkilat öz mənfəətini sığortalayır.
• Sığorta müqaviləsində həm əmlakın, həm də onun daşınması xərci alıcı tərəfindən ödənilir

367. Özünüsığortalama nədir?

• Mərkəzləşmiş formada sığorta fondunun yaradılması metodu
√ Qeyri-mərkəzləşmiş formada sığorta fondunun yaradılması metodudur
• Fiziki şəxsin özünü sığortalamasıdır
• Heç biri.
• Sığorta şirkətinin özü-özünü sığortalamasıdır

368. Bunlardan biri sığorta fəaliyyətinə əsas verən lisenziyanın rekviziti deyildir

• Sığorta təşkilatının hüquqi ünvanı



√ Sığortaçının götürəcəyi mənfəətinin proqnozu
• Sığorta təşkilatının qeydiyyat nömrəsi
• lisenziya verilən təşkilatın rəhbərinin imzası.
• Sığortaçının tam və qısa adı

369. Sığortaçının mənfəətinin obyektiv artırılma yoludur:

• Sığorta ödənişləri verməkdən həmişə imtina etmək
√ İşlərin aparılmasına çəkilən xərcləri azaltmaq
• Sığorta resurslarını kredit kimi investisiya etmək
• Büdcədən transfert almaq.
• Mənfəətdən vergidən yayınmaq

370. Səhv fikir hansıdır?

• Uşaqların sığortası şəxsi sığortadır
√ Qeyri-həyat sığortası növləri uzunmüddətlidir
• Sığorta polisi sığorta şəhadətnaməsidir
• Kvota müqaviləsi proporsional təkrar sığortadır.
• Brutto-stavka = netto-stavka + əlavə

371. Dövlət Sığorta Nəzarəti hansı təşkilatın tabeçiliyindədir?

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının
• Dövlət Sığorta Şirkətinin
• Nazirlər Kabinetinin.
• Mərkəzi Bankın

372. Sığorta müddəti budur:

• Sığorta hadisəsinin baş verdiyi müddətdir
√ Sığorta müqaviləsinin təqvim müddətidir
• Sığortaçının audit müddətidir
• Heç biri.
• Sığortaçının fəaliyyət göstərdiyi müddətdir

373. «Everic» müqavilələrində:

• Sığorta məbləği sığorta qiymətindən böyükdür
√ Sığorta qiyməti sığorta məbləğindən böyükdür
• Sığorta məbləği sığorta ödənişindən kiçikdir
• Heç biri.
• Sığorta məbləği sığorta qiymətinə bərabərdir

374. Yüklərin sığortası:

• Sığorta sahəsidir
√ sığorta növüdür
• Sığorta reklamıdır
• Sığorta təsnifatıdır.
• Sığorta yarımsahəsidir

375. Sığorta növü dedikdə aşağıdakı başa dülüşür:

• Müxtəlif cinsli predmetlərin sığortası
√ Eyni cinsli predmetlərin və əməlak maraqlarının sığortası
• Sığortanın sahəsi
• Heç biri
• Sığortanın yarımsahəsi



376. Nəqliyyat vasitəsinin sığortası üzrə hansı halda sığortaçı sığorta ödənişi verməkdən imtina edə bilməz?

• Sığortalı sığortaçıya sığorta hadisəsi haqqında məlumat vermədikdə
√ Sığorta müqaviləsindəki bütün şərtlərə əməl edildikdə
• Nəqliyyat vasitəsinə zərər sığortalının hüquqa zidd hərəkətləri nəticəsində baş vermişdir
• Heç biri
• Nəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərər sığortalının bilərəkdən əməli nəticəsində olduqda

377. Tantyemanın həcmi nə qədər olur?

• Mənfəətin 90-85%-i həcmində
√ Mənfəətin 10-20%-i həcmində
• Mənfəətin 5-15%-i həcmində
• Mənfəətin 30%-i həcmində.
• Mənfəətin 40-50%-i həcmində

378. Təkrar sığorta haqları aşağıdakı növlərdə olur:
a) fiksə edilmiş; b) sürüşdürülən; v) antisığorta; q) tərs proporsional.

• a,b
√ a,b
• b,v
• b,q
• a,q

379. Sığorta vasitəçisi budur:

• Sığorta vəsaitlərini toplayan
√ Sığortaçı ilə sığortalı arasında vasitə yaradan
• Sığorta vəsaitləri və alətləri
• Heç biri
• Sığorta vəsaitlərini xərcləyən

380. Sığorta münasibətləri ekvivalent deyil:

• bu fikir dövlətin iştirakı ilə düzdür
• bu fikir düzdür
• hamısı düzdür
• heç biri deyil
√ bu fikir səhvdir

381. Sığoraçının funksiyalarına aid edilmir:

• heç biri
• xəbərdar edici
√ reqlamentləşdirici
• nəzarət
• risk

382. Sığortaçı kimi çıxış edə bilər: 1. Dövlət, 2. Hüquqi şəxs, 3. Fiziki şəxs

• 1.2
√ 1,2,3
• heç biri
• 2.3
• 1.3

383. Baş polis üzrə sığorta nəzərdə tutur:



• bir şəxsə məxsus olan müxtəlif növ əmlakın bütün kompleksinin sığortası
• Müqavilə üzrə sığorta müqaviləsinin açıq tarixli əmlakın sığortası
√ İşəgötürənin vəsaiti hesabına əmək kollektivinin üzvlərinin sığortası
• sığorta müqaviləsinin müəyyən olunmuş müddəti ərzində eyni şərtlərlə əmlakın eynicinsli növlərinin ayrıca dəstlərinin sığortası

384. Maliyyə risklərin sığorta müqaviləsini hansı müqavilə müəyyən edir:

• Təkrarsığorta
• hec biri
• Məsuliyyət sığortası
• Əmlak sığortası
√ Məsuliyyət riskinin sığortalanmasından asılı olmayaraq həm məsuliyyət sığortası, həm də əmlak sığortası

385. Hansı franşizanın tətbiqi həmişə sığorta ödənişinin məbləğini azaldır

• Heç biri
• hec biri
• Şərtli
√ Şərtsiz
• İstənilən

386. Texniki risklərin sığortasında daha böyük sığorta məbləği olur.

• Aviasiya sığortası
• nəqliyyat vasitələrinin sığortası
• Elektron cihazların sığortası
√ Kosmik apparatların sığortası
• Memarlıq- lahiyə təşkilatların məsuliyyət sığortası

387. Yanğından əmlakın sığortası müqaviləsi üzrə aşağıdakı risklər sığortalanmırlar

√ Zəlzələ
• Sel
• İldırım zərbəsi
• Öz-özünə yanma
• Dolu

388. Sığortalı-Hüquqi şəxslə işlərdə aşağıda sadalanan sənədlərdən hansısı istifadə olunmur:

• Sığortaya ərizə
• A-7 formalı qəbz
• Təkrarsığorta borderosu
√ Notis
• Sığortadan qabaq ekspertizanın anketləri

389. Birbaşa sığorta üzrə işlərdə aşağıda sadalanan sənədlərdən hansısı tətbiq edilmir

• Sığorta müqaviləsi
• Sığorta aktı
• sığorta polisi
√ Addendum
• Sığorta qaydası

390. Xüsusi sığorta sənəd dövriyyəsi bunlar üzrə sənədləri daxil edir:

• Zərərlərin tənzimlənməsi üzrə
• Personalla işlər üzrə
• Marketinq fəaliyyəti üzrə
• Maliyyə nəticələrinin formalaşdırılması üzrə
√ Akvizasiya fəaliyyəti üzrə



391. Sığortaçı qəbul etdiyi sığorta riskinin 30%-ni xarici təkrar sığortaçıya ötürmüşdür. Sığorta haqqı 1 mln manat, təkrar sığorta komissiyası
isə 20% olarsa xarici təkrar sığortaçıya köçürüləcək təkrar sığorta haqqını hesablamalı.

• 230,4 min manat
• 200 min manat
• 60 min manat
√ 240 min manat
• 330,8 min manat

392. «Aktuarius» termini hansı dildədir və Azərbaycan dilinə necə tərcümə edilir ?

• Rus, təkrar sığortaya risk qəbul edən;
• Alman, sığorta müqaviləsini bağlayan.
• Fransız, sığorta riskini qiymətləndirən;
• İngilis, sığorta ödənişini hesablayan
√ Latın, qeydə alan, hesabdar;

393. Sığorta fondu neçə metodla yaradılır və hansılardır ?

• 3, «pro rata temporis», «1/24», «1/8»
• 2, sığorta, «1/8»;
• 2, özünüsığorta, «pro rata temporis»;
√ 3, mərkəzləşdirilmiş, özünüsığorta, sığorta.
• 2, mərkəzləşdirilmiş, «1/24»;

394. Azadolmanın (franşizanın) neçə növü var və hansılardır ?

• 2, şərtli azadolma, çıxılmayan  azadolma;
• 4, azadolma, şərtli azadolma, şərtsiz azadolma, çıxılan azadolma.
• 3, azadolma, şərtli azadolma, şərtsiz  azadolma;
√ 2, şərtli  azadolma, şərtsiz  azadolma;
• 2, şərtsiz azadolma, çıxılan  azadolma;

395. Xarici təkrar sığortaçının Azərbaycan Respublikasının ərazisindən əldə etdiyi gəlirlərə görə hansı dərəcə ilə vergi tutulur və kim
tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilir ?

• 14%, sığorta etdirən
• 6%, sığorta agenti
• 27%, sığorta brokeri
• 3%, sığortaçı
√ 4%, sığortaçı

396. Sığortaçı aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansı ilə məşğul ola bilməz?

• Vasitəçilik fəaliyyəti
• Təkrar sığorta fəaliyyəti
• İnvestisiya fəaliyyəti
√ İstehsal fəaliyyəti.
• Sığorta fəaliyyəti

397. Qeyri-mütənasib təkrar sığortanın növləri hansılardır ?

• Müqaviləli təkrar sığorta, ekssedent zərərlilik təkrar sığortası;
√ Ekssedent zərər təkrar sığortası, ekssedent zərərlilik təkrar sığortası.
• Pay-ekssedent təkrar sığortası, ekssedent zərərlilik təkrar sığortası;
• Mütənasib təkrar sığorta, fakultativ təkrar sığorta
• Ekssedent məbləğ təkrar sığortası, pay təkrar sığortası

398. Sığorta ehtiyatları hansı məqsədlə yaradılır ?



• Xeyriyyə
√ Sığorta ödənişlərinin verilməsi
• Əmək haqlarının verilməsi
• İnvestisiya edilməsi.
• Nizamnamə kapitalının artırılması

399. ”Hesablama metodu”nun mahiyyəti aşğıdakılardan hansıdır?

• Sığorta məbləğlərinin uçotu həmin haqqların sığortaçının hesablaşma-hesabına və ya kassasına ödənilməsi faktına əsasən aparılır
• Sığorta ödənişlərinin uçotu sığorta müqavilələrinin bağlanılması faktına əsasən aparılır
√ Sığorta ödənişlərinin uçotu sığorta hadisələrinin baş verməsi faktına əsasən aparılır;
• Əmək haqlarının uçotu sığorta müqavilələrinin bağlanılması faktına əsasən aparılır
• Sığorta haqlarının uçotu sığorta və ya təkrar sığorta müqavilələrinin bağlanılması faktına əsasən aparılır

400. Sığorta təsnifatının meyarları (əlamətləri) hansılardır?

• Sığorta obyekti, sığorta əməliyyatlarının aparılması forması, sığorta tariflərinin hesablanması və sığorta ehtiyatlarının yaradılması;
√ Sığorta obyekti və sığortanın növləri;
• Sığorta tarifləri və könüllü sığorta
• Könüllü və icbari sığorta
• Sığorta ehtiyatları və icbari sığorta;

401. Əmlak sığortası üzrə sığorta tarifi 0,2%, sığorta haqqı isə 3,7 min manat olarsa sığorta məbləğini hesablamalı.

• 0,03 min manat;
√ 1 850 min manat;
• 800 manat
• 370 min manat
• 462,5 manat;

402. Həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın əldə etdiyi gəlirlərdən  hansı dərəcə ilə vergi tutulur və kim tərəfindən dövlət büdcəsinə
köçürülür ?

• 27%, sığortaçı tərəfindən
√ 10%, sığortaçı tərəfindən
• 6%, təkrar sığortaçı tərəfindən
• 5%, sığorta agenti tərəfindən
• 4%, təkrar sığortaçı tərəfindən

403. Mütənasib təkrar sığortanın növləri hansılardır?

• Fakultativ təkrar sığorta
√ Pay təkrar sığortası, ekssedent məbləğ təkrar sığortası, pay-ekssedent təkrar sığortası;
• Ekssedent zərər təkrar sığortası
• Ekssedent zərərlilik təkrar sığortası
• Müqaviləli təkrar sığorta

404. Sığortaçının təşkilati-hüquqi forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Fermer təsərrüfatı
√ Səhmdar cəmiyyəti;
• Firma
• Elm-İstehsalat Birliyi
• Kiçik müəssisə

405. Aşağıdakılardan hansı “kassa metodu”nun mahiyyətini təşkil edir?

• Sığorta ödənişlərinin uçotu onların ödənilməsi faktına əsasən aparılır;
√ Sığorta haqlarının uçotu  sığortaçının hesablaşma-hesabına və ya kassasına (xəzinəsinə) ödənilməsi faktına əsasən aparılır.



• Sığorta haqlarının uçotu sığorta risklərinin qiymətləndirilməsinə əsasən aparılır;
• Sığorta haqlarının uçotu sığorta risklərinin qiymətləndirilməsinə əsasən aparılır;
• Təkrar sığorta əməliyyatlarının uçotu təkrar sığorta müqaviləsinin bağlanılması faktına əsasən aparılır;

406. Qarşısıalınma tədbirləri fondu hansı halda yaradılır?

• Sığorta hadisəsi baş vermədikdə;
√ Sığorta tarifinin  strukturunda nəzərdə tutulduqda;
• Sığorta müqaviləsi qüvvədən düşdükdə;
• Təkrar sığortaçı ilə müqavilə bağlandıqda.
• Sığorta brokerinə komisyon mükafat verildikdə;

407. Sığortanın neçə forması var və hansılardır?

• 2, tibbi sığorta və məsuliyyət sığortası;
√ 2, könüllü və icbari
• 3, məsuliyyət sığortası, yük sığortası və fərdi qəza sığortası;
• 4, həyat sığortası, tibbi sığorta, yük sığortası və gəmi sığortası.
• 2, şəxsi sığorta və əmlak sığortası;

408. Könüllü sığorta növləri üzrə sığorta tariflərini və sığorta haqlarını kim müəyyən edir?

• Sığorta agenti
√ Sığortaçı
• Sığortalı
• Təkrar sığortaçı
• Sığorta brokeri

409. Sığorta hansı əsas sahələrə bölünür?

• Tibbi sığorta və əmlak sığortası
√ Həyat və qeri-həyat sığortası
• Qeri-həyat sığortası və məsuliyyət sığortası
• Yük sığortası və həyat sığortası
• Şəxsi sığorta, tibbi sığorta və gəmi sığortası

410. Sığorta ehtiyatlarının tərkib hissələri hansılardır?

• Ödənilmiş nizamnamə kapitalı və əmək haqqı fondu
√ Texniki ehtiyatlar və qarşısıalınma tədbirləri fondu;
• Yığım fondu və ehtiyat kapitalı
• Bölüşdürülməmiş mənfəət və ödənilmiş nizamnamə kapitalı
• Xalis mənfəət və ehtiyat kapitalı

411. Həyatın qarışıq sığortası üzrə sığorta məbləği 40 min manat, ödənilmiş sığorta haqları isə 33 min manat olarsa, sığortanın müddəti başa
çatdıqda əldə ediləcək gəlirdən ödəniləcək vergini hesablamalı

• 0,4 min manat
√ 4 min manat
• 3,3 min manat
• 7,3 min manat
• 0,7 min manat

412. Mülki məsuliyyət sığortası növü deyil:

• Avtoyükdaşıyıcının məsuliyyəti sığortası
√ Dəniz nəqliyyatında yüklərin sığortası
• Gəmiçilik üzrə məsuliyyət sığortası
• Heç biri
• Aviyükdaşıcıyının məsuliyyətinin sığortası



413. Bu könüllü tibbi sığorta fondunun mənbəyidir

• Hökumətin könüllü sığorta haqları
√ Əhalinin önüllü sığorta haqları
• Sosial sığorta fondunun vəsaiti
• Büdcə vəsaiti
• Prezidentin ehtiyat fondunun vəsaiti

414. İnzibati xərclər təsnifat üzrə hansı xərc qrupuna aiddir

• Sığorta ödənişlərinin verilməsi xərcləri
√ Sığorta işinin təşkili xərcləri
• Sığorta ehtiyatları üzrə xərclər
• Heç biri
• Xəbərdaredici (ireventiv) tədbirlər xərci

415. Bu investisiya fəaliyyətindən daxilolmadır

• Reqress məbləği
√ Səhmlər üzrə dividendlər
• Sığorta haqları
• Heç biri
• Depo müafatlara faiz ayırmaları

416. Bu sığorta fəaliyyətindən sair daxilolmadır

• İcarə haqqı
√ Reqress məbləği
• Sığorta haqqı
• Heç biri
• Kreditor borcunun silinməsi

417. Sığorta işində «pro rata temproris» nə deməkdir?

• Netto-stavkanın hesablanması üsulu
√ Qazanılmamış mükafat ehtiyatının hesablanması üsulu
• Franşizanın hesablanması üsulu
• Əmək haqqı fondunun hesablanması üsulu
• Xəbərdaredici tədbirlər fondunun hesablanması üsulu

418. Riskli sığorta növlərində yaradılan texniki ehtiyat deyil

• Qazanılmamış mükafat ehtiyatı
√ Riyazi ehtiyatlar
• Xəbərdaredici tədbirlər ehtiyatı
• Zərərliliyin dəyişməsi ehtiyatı
• Bildirilmiş, lakin tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı

419. Aşağıdakı əmlak sığorta şirkətlərində əmlak vergisindən azad edilir

√ Sığortaçının idman zalı
• Heç biri
• Sığortaçının yerləşdiyi əsas bina
• Sığortaçının köməkçi binaları
• Sığortaçının qarajları

420. Dəniz sığortasında istifadə edilən FAC müqaviləsinin mahiyyəti budur

• Sığorta xərcləri ödənilir



√ Frakt və məhsulun dəyəri ödənilir
• Məhsulun dəyəri və sığorta xərcləri ödənilir
• Heç biri
• Frakt və sığorta xərcləri ödənilir

421. Qeyri-proporsional təkrar sığorta mükafatının tərkib hissəsi olan netto-dərəcəsinin hesablanması metodu deyildir

• Ekstropolyasiya metodu
√ Reqress metodu
• Tədiyyələrin sürəkliliyi metodu
• Heç biri
• Struktur metodu

422. Bu proporsional təkrarsığortanın qiymətidir

• Təkrarsığorta komissiyası da daxil olmaqla təkrarsığortaçının məsuliyyətinə uyğun gələn oricinal sığorta mükafatından tutulan faiz
√ Təkrarsığorta komissiyası çıxıldıqdan sonra təkrarsığortaçının məsuliyyətinə uyğun gələn orijinal sığorta mükavatından tutulan faiz
• Franşiza da daxil olmaqla təkrarsığortaçının məsuliyyəiinə uyğun gələn oricinal sığorta mükafatından tutulan faiz
• Heç biri
• Təkrarsığorta komissiyasından sığortaçının xeyrinə tutulan faiz

423. Peşə məsuliyyətinin sığortası formaları budur:

• Sadə və mürəkkəb
√ Könüllü və icbari
• Şərti və şərtsiz
• Heç biri
• Adi və qeyri-adi

424. Bu preventiv tədbirdir

• Sığorta müqaviləsinin bağlanması
√ Yanğınsöndürən alınması
• Yanğının söndürülməsi
• Heç biri
• Sığortaçının reklamının oxunması

425. Vətəndaşların əmlak sığortasının iki variantı bunlardır

• Daşınan və daşınmaz əmlak müqavilələri
√ Xüsusi və ümumi müqavilələr
• maddi və dəyər müqavilələri
• Heç biri
• müvəqqəti və daimi müqavilələr

426. Dəniz daşınmalarında hansı Konvensiyanın şərtləri tətbiq olunur?

• 1992-ci ildə qəbul olunmaş Paris Konvensiyası
√ 1978-ci ildə qəbul olunmuş Hamburq Konvensiyası
• 1980-ci ildə qəbul olunmuş Bern Konvensiyası
• 1981-ci ildə qəbul olunmuş Moskva Konvensiyası.
• 1976-cı ildə qəbul olunmuş Kiyev Konvensiyası

427. Sığortaçının mühasibat balansı neçə hissədən ibarətdir?

• 4.0
√ 2.0
• 3.0
• 6.0
• 1.0



428. Riyazi ehtiyatlar sığortanın hansı sahəsində yaradılır?

• Əmlak sığortasında
√ Həyat sığortasında
• Hər üçündə
• Heç birində.
• Məsuliyyət sığortasında

429. Sığortada iqtisadi tsikl belədir: a) xidmət göstərilir, sonra dəyəri ödənilir b) dəyəri ödənilir, sonra xidmət göstərilir

• a bəndi düzdür
√ b bəndi düzdür
• a və b eyni zamanda düzdür
• Heç biri.
• b bəndi səhvdir

430. Beynəlxalq sığortada «fri-in» nə deməkdir?

• Dəniz sığortasında sığortadan azad olma deməkdir
√ Dəniz sığortasında gəmi sahibinin yüklərin gəmiyə qaldırılması xərclərindən azad olması deməkdir
• Aviasiya sığortasında azad olma şərtləridir
• Heç biri
• Dəniz sığortasında yük sahibinin yükləmə xərclərindən azad olması deməkdir

431. Sığorta fondunun yaradılmasının «amortizasiya» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

• Lassal
√ Baçper
• Kolomun
• Vitte
• Petti

432. Sığorta fondunun yaradılmasının «klassik» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

• C.Stuart
• F.Engels
• D.Rikardo
√ K.Marks
• A.Smit.

433. Xaricə ötürülən təkrarsığorta haqqına tətbiq edilən vergi dərəcəsi budur

• 10 faiz
√ 4 faiz.
• 12 faiz
• 6 faiz
• 8 faiz

434. Brutto dərəcəsi bərabərdir netto-dərəcəsi üstəgəl əlavə yüklənməsi:

• Bəzi sığorta növlərində düzdür
√ Düzdür
• Bəzi sığorta növlərində səhvdir
• Heç biri
• Səhvdir

435. Hansı mülahizə düzdür?

• Ekssedent sığorta anlayışı deyil



√ Heç biri
• Pensiya sığortası məsuliyyət sığortasının bir növüdür
• Ödəniş səviyyəsi əmək ödənişi fonduna görə hesablanır
• Sığorta maliyyənin tərkib hissəsi deyil

436. Hansı mülahizə düzdür

• Sığorta fondu ehtiyat fonduna nisbətən geniş anlayışdır
√ Ehtiyat fondu sığorta fonduna nisbətən geniş anlayışdır
• Onlar antonimdir
• Heç biri
• Onlar sinonimdir

437. Frontiq budur:

• Cəbhədaş sığortaçılar
√ Bütün öhdəlikləri başqa sığortaçıya satmaq məqsədilə bağlanan sığorta
• Razılaşdırılmaq müqavilə
• Heç biri
• Yaxın şəraitdə fəaliyyət göstərən sığortaçılar

438. Sığorta çantası budur

• Franzizanın əsası
√ Sığorta müqavilələrinin sayı.
• Sığorta investisiyası
• Sığorta ödənişlərinin məbləği
• Sığortada əmək haqqı fondu

439. Disklous nədir?

• Sığorta haqqı
√ Sığorta hüququ
• Sığorta ştatı
• Sığorta cəriməsi
• Sığorta reklamı

440. Jenerali

• Yaponiyanın iri sığorta şirkətidir
√ İtaliyanın iri sığorta şirkətidir
• İngiltərənin iri sığorta şirkətidir
• Avstriyanın sığorta şirkətidir
• Fransanın iri sığorta şirkətidir

441. Derilikt nədir?

• Dəniz sığortasında daşınan yük
√ Dəniz sığortasında tərk edilmiş gəmi
• Dəniz sığortasında gəmi heyyəti
• Həbs edilmiş gəmi.
• Dəniz sığortasında gəminin kövdəsi

442. Sığorta mükafatı deposu budur

• Rüb ərzində toplanmış tədiyyələr
• İl ərzində toplanmış tədiyyələr.
• Təkrar sığorta üzrə retrosessiyaya ötürülən sığorta haqqı

√ Təkrar sığortaçının öz öhdəliklərinin tam yerinə yetirilməsi təminatı kimi təkrar sığortalıda müvəqqəti saxlanılan sığorta tədiyyəsinin bir
hissəsi



• Təkrar sığortalının öz öhdəliklərinin tam yerinə yetirilməsinin təminatı kimi təkrar sığortaçının sedlentə qaytardığı sığorta haqqı

443. Sığortaçının mühasibat balansı tərtib edilir:

• İldə bir dəfə
√ Kvartalda bir dəfə
• Doqquz ayda bir dəfə
• Həftədə bir dəfə
• Altı ayda bir dəfə

444. Blok sığorta nədir?

• Konteynerlərin sığortası
√ Müxtəlif nəqliyyat növləri ilə daşınmalı, müxtəlif əmtəələrin sığortalanması
• Nəqliyyat vasitələrinin sığortası
• Heç biri
• Eyni nəqliyyat növündə daşınan mallar

445. Benefisiar kimdir?

• Dövlət və ya bələdiyyə.
• Vəsaiti itirmiş tərəf
√ Xeyir götürən tərəf
• Hadisəni törətmiş tərəf
• Zərər görmüş tərəf

446. Sığorta əməliyyatlarının təhlili dedikdə aşağıdakı başa düşülür:

• Sığortaçının makro və mikro iqtisadi münasibətlərdə sosial prioritetlərinin məcmusu
√ Sığortanı xarakterizə edən göstəricilərin ümumiləşdirilməsi metodlarının və üsullarının məcmuyu
• Sığorta investisiyalarının yoxlanması
• Heç biri
• Sığorta işində əmək haqqı və reklam xərclərinin dəqiqləşdirilməsi

447. Sığorta işi üzrə makroiqtisadi göstəricidir:

• Sığortaçının nentabelliyi
√ Adambaşına düşən sığorta tədiyyələrinin həcmi
• Sığorta ödənişinin həcmidir
• Sığortaçının maliyyə sabitliyi səviyyəsidir
• Sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisidir

448. Sığorta sahəsi nədir?

• Sığortaçının mühasibatlığıdır
√ Sığorta təsnifatının həlqəsidir
• Broker fəaliyyəti dairəsidir
• Heç biri
• Menecerin fəaliyyət sahəsidir

449. İlkin risk üzrə məsuliyyət nədir?

• Risktlərin təsnifatıdır
√ Sığorta təminatı sistemidir
• Məsuliyyət sığortası növüdür
• Heç biri
• Birinci riski ifadə edir

450. Sığorta əməliyyatları budur



• Sığortaçının bank əməliyyatları
√ Sığorta təşkilatlarının icbari və könüllü sığorta üzrə bütün fəaliyyətlərinin məcmuusu
• Sığortaçının investisiya əməliyyatları
• Heç biri
• Sığortaçının depozit əməliyyatları

451. Sığorta təminatı norması necə hesablanır?

• Sığorta haqqından faizlə
√ Sığorta qiymətindən faizlə
• Sığorta məbləğindən faizlə
• Heç biri
• Sığorta fondundan faizlə

452. Sığorta işinin milliləşdirilməsidir:

• Milli sığorta şirkətlərinin yaranması
√ Sığorta şirkətlərinin bütünlüklə dövlət inhisarına keçməsi
• Sığortada «pablik rileyşuz» tətbiqi
• Heç biri
• Sığortaçının işində əhalinin iştirakı

453. Sığortaçının nizamnamə kapitalı maliyyə öhdəliklərindən azaddırmı?

• Xeyr
√ Bəli
• Onlar arasında heç bir əlaqə yoxdur
• Heç biri
• Qismən azaddır

454. Brutto-stavka bərabərdir

• Netto-stavka bölünsün netto-stavkaya əlavə
√ netto-stavka üstəgəl netto-stavkaya əlavə
• Netto-stavka vürülsün netto-stavkaya əlavə
• Heç biri.
• Netto-stavka çıxılsın netto-stavkaya əlavə

455. Əmlak sığortasının prinsipidir

• Ləğvetmə
√ Subroqasiya
• Sterilizasiya
• Ekstropolyasiya
• Proqnozlaşdırma

456. Azərbaycan milli sığorta bazarında neçə sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir?

• 60-a yaxın
√ 30-a yaxın
• 10-a yaxın
• 40-a yaxın.
• 100-ə yaxın

457. Bu təkrarsığortada tətbiq olunan əsas anlayışlardandır:

• Texnoqen
√ Bordero
• Bonderas
• Botsvano



• Texnoplast

458. Təkrar sığortaçı şirkəti göstər

• Riski təkrar sığortaya ötürən sığortası
• Heç biri
• İkiqat sığortada iştirak edən sığortaçı.
√ Riski təkrar sığortaya qəbul edən sığortaçı
• Öz riskini bir neçə şirkətdə sığortalayan sığortalı

459. Aktiv təkrar sığorta budur

• Təkrar sığortaya bütün risklər deyil, əhəmiyyətli risklər ötürülür
• Heç biri
• Preventi tədbirlər aparılır
√ Risk təkrar sığortaya ötürülür
• Risk təkrar sığortaya qəbul olunur

460. Passiv təkrarsığorta budur

• Ekssedenta zərər təkrar sığortası
• Kvota təkrar sığortası
• Riskin təkrar sığortaya ötürülməsi
• Proporsional təkrar sığorta
√ Riskin təkrarsığortaya qəbulu

461. Təkrar sığortalı budur

• Sahibkarlıq lisenziyasına malik olan fiziki və hüquqi şəxs
• Heç biri
• Fiziki şəxs
• Ancaq hüquqi şəxs
√ müvafiq lisenziyalı hüquqi şəxs

462. Aşağıdakı subyektlərdən hansı təkrar sığorta bazarının iştirakçısı deyili

• Sessioner
• Sığorta şirkəti
• Peşəkar təkrar sığortaçı
• Təkrar sığorta brokeri
√ Sığorta agenti

463. Eksedent – məbləğ müqavilələri üzrə ikinci ekssedentin məbləğini tapın: sedenti xüsusi saxlama məbləği – 3 mln.manat, müqavilə limiti
– 20 ml.manat, müqavilənin məbləği isə – 25 mln.manatdır

• 8.000.000
√ 5.000.000
• 23.000.000
• Heç biri
• 17.000.000

464. Sedentin xüsusi saxlama məbləği 1 mln.manatdır. Müqavilə limiti isə 10 mln. manatdır. Ekssedent müqaviləsinin məbləği 4 mln.
manatdır. Təkrar sığortaçının məsuliyyət payını tapın (faizlə).

√ 0.75
• 60%.
• 0.5
• 0.9
• 0.55



465. Aşağıdakı şərtlər daxilində ekssedent müqavilələri üzrə təkrar sığortaçının məsuliyyət payını (faizlə) tapın: sedentin xüsusi saxlama
məbləği – 1 mln.manat; müqavilənin limiti – 10 mln.manat müqavilənin məbləği – 15 mln.manat.

• 70%.
√ 0.6
• 0.9
• 0.75
• 0.65

466. Sığorta məbləği 3 mln.manatdır. Kvota təkrar sığortası üzrə sedent riskin 30 faizini ötürmüşdür. Əgər daqıdıcılıq səviyyəsi 80 faiz
olarsa, zərərlərin ödənilməsində sığortaçının iştirakını müəyyən edin

• 1080.0
• 1720.000
• 920.000
• 720.000
√ 1680000.0

467. Təkrar sığortalanın kvota müqaviləsi üzrə aşağıdakı şərtlər daxilində faizlə məsuliyyət payını tapın; müqavilənin dəyəri – 20 mln.manat;
kvota – 5 mln.manatdan çox olması şərti ilə sığorta məbləğinin 30 faizi.

• 0.7
• 30%.
• 0.25
• 0.8
√ 0.75

468. Təkrar sığorta üzrə kvota sığorta məbləğinin 30 faizinə bərabər, ancaq 13 mln. manatdan çox olmaqla müəyyən edilmişdir. 55
mln.manatlıq müqavilə üzrə təkrar sığortaçının məsuliyyət payını tapın:

√ 13.000.000
• 10.000.000
• 12.000.000
• 3.900.000
• 16.500.000

469. 50 mln manatlıq təkrar sığorta müqaviləsi üzrə tərəflər 40 faizli kvotaya razılaşdılar. Tarif stavkası – 10 faizdir. Sessionerin sığorta
mükafatını tapın.

• 1.500.000
√ 2.000.000
• 3.000.000
• 4.000.000
• 1.000.000

470.

Sığorta nəzarətinin əsas funksiyalarıdır:
1) lisenziya verilməsi; 2) sığortaçıların vahid dövlət redestrinin aparılması; 3) qanunların qəbul edilməsi; 4) sığorta tariflərinə nəzarət;
5) ehtiyatların hesablanmasına nəzarət;
6) sığorta tariflərinin hesablanması.

• – 1; 2; 4; 5
• – 1; 3; 4; 5; 6
√ – 1, 2, 3
• – 1; 2; 3; 4; 5; 6
• – 1; 3; 6.

471. Təkrar sığortada dövlət tənzimlənməsi metodlarına aiddir

• Təkrar sığorta bazarına nəzarət
• Ancaq 1
• Ancaq 2
√ 1 və 2



• Təkrar sığortaya dair qanun və normativ sənədlərin hazırlanması

472. 50 mln.manatlıq təkrar sığorta müqaviləsi üzrə tərəflər 40 faizli kvotaya razılaşdılar. Tarif stavkası – 10 faizdir. Sedentin sığorta
mükafatını tapın

• 1200.000
• 3.200.000
• 2.000 000
• 800.000
√ 3000.000

473. Təşkilatın 4,5 mln manat məbləğli əmlakının təkrarsığorta müqaviləsi üzrə tərəflər 40 faizli kvotaya razılaşmışlar. Sedentin xüsusi
saxlama məbləğini tapın.

• 800.000 man
• heç biri
• 1800.000 man
√ 2700.000 man
• 1200.000 man

474. Sığorta çantası budur:

• Faktiki sığorta mükafatı
√ Faktiki sığorta müqavilələrinin sayı
• Faktiki sığorta hadisələrinin sayı
• Faktiki işçilərin sayı.
• Faktiki xərclərin məbləği

475. Ayrıca riski üzrə təbii fəlakətlərdən ekssedent zərər müqaviləsi budur

• WXL
√ CXL
• WXXL
• WCCL
• Strop hoss

476. WXL, CXL müqavilələri hansı təkrar sığortaya aid edilir?

• Kvota tipinə
√ Ekssedent zərər tipinə
• Ekssedent zərərlili tipinə
• Maliyyə təkrarsığortasına.
• Ekssedent tipinə

477. Sığorta mükafatı və sığorta haqqı sinonim sözlərdir:

• Xeyr
√ Bəli
• Antonimdir
• Heç biri
• Amonimdir

478. Hansı fikir düzdür?

• Sığorta sistemində ÜDM yaradılır
√ Sığorta fəaliyyətindən gəlirlər sığorta tədiyyələri ilə formalaşır
• Uşaqların sığortası sığorta sahəsidir
• Kontretusiya şəxst sığortada tətbiq olunur.
• İcbari sığorta müddətlidir



479. Əmlak sığortasında hansı düzdür?

• Sığorta tədiyyəsi böyükdür sığorta məbləğindən
√ Sığorta məbləği sığorta qiymətinə bərabər və ya kiçidir
• Sığorta ödənişi böyükdür sığorta qiymətindən
• Sığorta tədiyyəsi böyükdür sığorta qiymətindən.
• Sığorta qiyməti kiçikdir sığorta məbləğindən

480. Doğru olanı göstər

• Əmlak sığortası növüdür
√ Əmlak sığortası sahədir
• Əmlak ığortası yarımsahədir
• Əmlak sığortası yoxdur.
• Əmlak sığortası sinifdir

481. Sığorta ödənişləri bölünsün sığorta qiyməti ödəniş səviyyəsi göstəricisi deməkdir. Bu fikrə münasibət bildirin

• Heç biri.
• Nisbətən düzdür
√ Səhvdir
• Düzdür
• Nisbətən səhvdir

482. Ödəniş səviyyəsi göstəricisi sığorta məbləği bölünsün sığorta tədiyyələri kimi hesablanır

• Bu fikir düzdür
√ Bu fikir səhvdir
• Bu fikir tam yanlışdır
• Bu fikir deyil
• Bu fikir dəqiq deyil

483. Ödəniş səviyyəsi sığorta ödənişləri bölünsün sığorta tədiyyələri kimi hesablanır

• Bu fikir dəqiq deyil
√ Bu fikir düzdür
• Bu fikir tam yanlışdır
• Heç biri
• Bu fikir səhvdir

484. Tarif siyasətinin prinsipi deyil

• Ekivalentlik prinsipi
√ Vahidlik prinsipi
• Stabillik prinsipi
• Rentabellik prinsipi.
• Əlçatanlıq prinsipi

485. Tarif siyasətinin ekvivalentlik prinsipinin mahiyyəti budur

• Sığorta məbləği sığorta qiymətinə ekvivalent olmalıdır
√ Netto-dərəcə zərər ehtimalına maksimum uyğun gəlməlidir
• Əlavə faktiki xərclərə uyğun gəlməlidir
• Heç biri
• Ehtiyat fondları öhdəçiliklərə ekvivalent olmalıdır

486.
10 ha əkin sahəsi üzrə arpa bitişi üzrə məhsuldarlıq belə olmuşdur: Faktkt 16 sentner; orta beşillik – 18 sentner. Dolu düşməsi
nəticəsində fermer təsərrüfatında sığorta hadisəsi baş vermişdir. Heç bir sığorta təminatı şərti nəzərə alınmadan, 1 sentner arpanın faktiki
qiymətinin 90 manat olması şərti ilə sığorta ödənişini hesablayın.



• 320 man
√ 400 man
• 180 man
• 160 man.
• 380 man

487. Aktuar hesablamalar nəzəriyyəsinin əsasları nə vaxt qoyulmuşdur

• XIX əsrdə
√ XVII əsrdə
• XV əsrdə
• XVI əsrdə
• XVIII əsrdə

488. Sığortada istifadə edilən ölüm cədvəli ilk dəfə kim tərəfindən hazırlanmışdır?

• D.Qraund
√ E.Qalley
• N.İmanov
• T.İvanov
• A.Smit

489. Aktuar hesablamalar bu məqsədi yerinə yetirir

• Sığortaçının reklam xərclərinin hesablamaq
√ İstənilən konkret sığorta növü üzrə tarifləri hesablamaq
• Əmək haqqı xərclərini hesablamaq
• Heç biri
• İnvestisiya mənfəətini hesablamaq

490. Brutto-dərəcəinin tərkibi budur

• Netto-dərəcə + risk əlavəsi
√ Netto-dərəcə + əlavə
• Netto – dərəcə + vergi
• Heç biri
• Netto – dərəcə + mənfəət

491. Netto-dərəcəyə əlavənin tərkibi budur

• Mənfəət + əmək haqqı + vergi
√ Xəbərdaredici tədbirlər xərci + sığorta prosesi xərci + mənfəət
• Sığorta prosesi xərci + əmək haqqı + mənfəət
• Əmək haqqı + mənfəət + bonus.
• Xəbəredici tədbir xərci + əmək haqqı + mənfəət

492. Ölüm hallarından ömürlük sığorta sığortalı üçün

• Təsadüfi ölüm hallarından sığortanı nəzərdə tutur
√ Bütün həyatı boyu ölüm hallarından sığortanı nəzərdə tutur
• Həyatın konkret dövrü ərzində sığortanı nəzərdə tutur
• Heç biri
• Təbii ölüm hallarından sığortanı nəzərdə tutur

493. Kredit risklərinin sığortası müddəti hansı sənədlə müəyyənləşdirilir?

• Sığorta qanunu
√ Sığorta müqaviləsi
• Sığorta qaydaları və təlimatları
• Heç biri



• Mülki məcəllə

494. Məsluliyyət sigortasinin növlərindəndir

• Şəxsi sığorta
• Əmlak sığortası
• Tibbi sığorta
√ Nəqliyyat vasitələri sahiblərinin icbari sığortası
• Ev əmlaının sığortası

495. Mərkəzləşmiş maliyyəyə aid edilmir

• Dövlət rediti
• Büdcədənkənar fondlar
• Heç biri
√ Sığorta maliyyəsi

496. Sığortanın mahiyyətini ifadə edən cəhət hansıdır?

• Heç biri
• . Heç biri
• Qısamüddətli sığorta üçün gəlirlərin yığılması xasdır
• Sığortada gəlirlərin bərabər bölgüsü ancaq dövlətin iştirakı ilə mümkündür
√ Sığorta zamanı zərərin həmrəy bölgüsünü ifadə edən qapalı bölgü münasibətləridir

497. Bazarda sığortanın əsas təyinatı budur

• Riskin baş verməsinin aradan qaldırılması
• Nəqd pulun nəqdsiz hesablaşmalara köçürülməsi
√ Zərərin ödənilməsi
• Mənfəət əldə etmək
• . Heç biri

498. Sığorta brokeri aşağıdakının marağını təmin edə bilər:

• Ancaq bir sığortaçının
• Eyni zamanda bir neçə sığortalının.
√ Eyni zamanda bir neçə sığortaçının və sığortalıların
• Eyni zamanda bir neçə sığorta şirkətinin
• . Heç biri

499. Sığortalı aşağıdakılardır

• Fiziki və hüquqi şəxslər
• Pul vəsaitləri olan fiziki və hüquqi şəxslər
• . Heç biri
• Sığorta şirkətləri.
√ Sığortaçı ilə müqavilə bağlamış fiziki və hüquqi şəxslər

500. Sığorta xidmətinin xarakterinə aiddir

• Sığorta xidmətinin qiymətinin formalaşması
√ Onun reallaşdırılmasının ehtimal xarakteri
• Vətəndaşın maraqlarının sığorta müdafiəsi
• Onun bahalı və ya ucuz olması
• Heç biri


