
SIĞORTALI ÜÇÜN YADDAŞ VƏRƏQİ 
 

 
1. Sığorta hadisəsi sayılan hadisə baş verdiyi halda sığortalı nə etməlidir? 
 
1.1. Sığortalı hadisə zamanı, sığorta müqaviləsi üzrə sığorta ödənişinin verilməsi üçün əsas ola biləcək hadisənin baş 

verməsi barədə xəbərdar olduğu və ya buna borclu olduğu tarixdən dərhal sonra (+994 12) 404 13 03, (+994 50) 
265 43 00, (+994 55) 264 43 00 nömrələri ilə “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-yə və bu haqda qanunvericiliklə 
tələb olunan hər hansı digər səlahiyyətli qurumları ağlabatan ən qısa müddətdə məlumatlandırmalıdır. 

 
 

AİDİYYATİ ORQANLAR İLƏ 
ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ: 

DİN/DYP 102 
Yanğın söndürmə Xidməti 101 

Təcili Tibbi Yardım 103 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi 112 

 
1.2. Hadisə zamanı sığortalanmış əmlaka dəyən zərərin qarşısının alınması və ya həcminin azaldılması üçün lazımi və 

mümkün tədbirləri görmək iqtidarında olduğu halda həmin tədbirlər görülməlidir. 
1.3. Sığorta hadisəsi nəticəsində xəsarət alan şəxslər varsa, onların həyatını xilas etmək üçün aidiyyatı orqanlara 

dərhal məlumat verilməlidir. 
1.4. Sığortalı hadisədən sonra hadisə iştirakçıları ilə təqsir və məsuliyyət barədə danışıqlar aparmamalı və dəymiş 

zərərlə bağlı heç kim qarşısında nə öz adınızdan, nə də sığorta şirkəti adından öhdəlik göturməməlidir. 
1.5.  Mümkün olduğu qədər sığorta hadisəsi yerinin təsviri dəyişdirilməməlidir. 

2. Aşağıda sadalanan hallar sığorta ödənişindən imtina etməyə əsas verir: 

2.1. Sığorta hadisəsi barədə məlumat vermə tələblərinə əməl edilməməsi nəticəsində sığortaçının hadisənin sığorta 
hadisəsi olub-olmamasını müəyyənləşdirmək imkanından məhrum olması; 

2.2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, 
sığortalının, müvafiq hallarda zərərçəkənin müvafiq hadisənin baş verməsinə yönələn qəsdən etdiyi hərəkəti və 
ya hərəkətsizliyi, habelə hadisə ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayət törətməsi; 

2.3. Müqavilə və ya icbari sığorta qanunları ilə hərbi risklərin sığortalanması nəzərdə tutulmadıqda hadisənin baş 
verməsinin hərbi əməliyyatlar və ya hərbi xarakterli tədbirlər hesab edilən halların nəticəsi olması; 

2.4. Sığortalının sığortalanmış əmlaka dəyən zərərin qarşısını almaq və ya həcmini azaltmaq üçün lazımi və mümkün 
tədbirləri görmək iqtidarında olduğu halda, həmin tədbirləri qəsdən görməməsi; bu zaman sığorta ödənişindən o 
həcmdə imtina edilə bilər ki, sığortalı mümkün tədbirləri görmüş olsaydı, zərərin miqdarı həmin həcmdə azalmış 
olardı; 

2.5. Zərər dəymiş əmlakın sığortaçıya təqdim edilməsi ilə bağlı tələblərə riayət edilməməsinin sığortaçını zərərin 
həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən məhrum etməsi; 

2.6. Sığorta predmeti, həmçinin sığorta olunan şəxs və (və ya) sığorta hadisəsi barəsində sığortalının sığortaçıya 
qəsdən yanlış məlumat verməsi nəticəsində sığortaçının sığorta riskini qiymətləndirmək, həmçinin sığorta 
hadisəsinin səbəblərini və (və ya) dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən 
məhrum olması; 

2.7. Əmlakın sığortası üzrə sığortalı, sığorta olunan və ya faydalanan şəxsin zərərin əvəzini tam olaraq zərər 
dəyməsində təqsirli olan şəxsdən alması; zərərvuran zərərin əvəzini qismən ödəmiş olduqda sığorta ödənişindən 
ödənilmiş məbləğ həcmində imtina edilir. 

2.8. Baş vermiş hadisənin icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta hadisəsi hesab 
edilməməsi; 

2.9. Sığorta haqqının növbəti hər hansı bir hissəsinin müqavilədə nəzərdə tutulmuş ödənilməsi müddəti başa 
çatdıqdan sonra sığorta hadisəsinin baş verməsi halında sığorta haqqının müvafiq hissəsi ödənilməmiş olduqda; 

2.10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, 
sığorta hadisəsi onun baş verməsinə yönələn, sığorta müqaviləsi üzrə sığortalı və (və ya) sığorta olunan hesab 
edilməyən faydalanan şəxsin qəsdən etdiyi hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində baş verdikdə, həmin 
faydalanan şəxs sığorta ödənişini almaq hüququndan məhrum olur. 

2.11. Müvafiq sığorta şəhadətnaməsinin aid olduğu sığorta qaydalarında nəzərdə tutulan istisnalar. 
 
Sığorta müqaviləsi, sığorta müqaviləsinin şərtləri və yaxud sığorta münasibətləri ilə bağlı hər hansı sualınız 
yarandığı təqdirdə “Azərbaycan Sənaye Sığorta”  ASC-yə müraciət edin. 
 

 


