“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə yol-nəqliyyat
hadisəsinin iştirakçılarının tərtib etdiyi protokolun
forması və tərtib edilmə Qaydası”na Əlavə 1

YOL-NƏQLİYYAT HADİSƏSİNİN İŞTİAKÇILARININ
TƏRTİB ETDİYİ PROTOKOL
Bu protokol avtonəqliyyat vasitələrinin (bundan sonra – ANV) sürücüləri tərəfindən tərtib edilməklə
yol-nəqliyyat hadisəsinin (bundan sonra – YNH) şəraiti və onun iştirakçılarının vəziyyəti barədə məlumatları əks etdirir.

1. YNH-nin baş verdiyi ərazi:
(ölkə, şəhər, rayon, kənd, küçə)

2. YNH-nin tarixi və vaxtı:

3. Zərər dəymiş ANV-lərin sayı

:
saat, dəqiqə

gün, ay, il

4. Digər əmlaka zərər dəymişdirsə, həmin əmlakın növü

və sahibinin adı
ev, hasar, mağaza, yol nişanı, işıq dirəyi və s.

5. YNH-nin şahidləri (varsa):
(soyadı, adı, atasının adı, telefon nömrəsi)

6. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polisi əməkdaşı gəlmişdirmi?

ANV "А" (zərərvuran)
7. ANV-nin markası, modeli

Bəli

Xeyr

Cavab “bəli”dirsə, onun vəsiqəsinin nömrəsi və
ya avtomobilinin dövlət qeydiyyat nişanı

13. YNH zamanı ANV-lərin vəziyyəti
"А"
1

ANV-nin eyniləşdirmə nömrəsi (VİN kod)

dayanacaqda
2 dayanacaqdan və ya duracaqdan çıxarkən

ANV-nin döv. qeyd. nişanı
ANV-nin qeyd. şəhadətn.
nömrə

seriya

8. ANV-nin sahibi
(soyadı,
adı, atasının adı (hüquqi şəxsin tam adı))

Ünvan
9. ANV-nin sürücüsü
(soyad, ad, atasının adı)

.

2yh

dayanacağa və ya duracağa girərkən

3

4 parklama yerindən, yaxud həyətdən
və ya qrunt yollardan çıxarkən
5 parklama zamanı, yaxud həyətə və ya 5
qrunt yollarına daxil olarkən
6dairəvi hərəkət təşkil edilmiş6
yol ayrıcına daxil olarkən
7dairəvi hərəkət təşkil edilmiş7
yol ayrıcında hərəkət edərkən
8 eyni istiqamətdə eyni zolaqda hərəkət 8
edən ANV-si ilə toqquşarkən
9 eyni istiqamətdə digər zolaqda hərəkət 9
edən ANV-si ilə toqquşarkən
10hərəkət zolağını dəyişərkən10
(digər hərəkət zolağına keçərkən)
11ötmə zamanı11

4

3

Doğum tarixi

"В"
1

ANV "B" (zərərçəkən)
7. ANV-nin markası, modeli

ANV-nin eyniləşdirmə nömrəsi (VİN kod)
ANV-nin döv. qeyd. nişanı
ANV-nin qeyd. şəhadətn.
nömrə

seriya

8. ANV-nin sahibi
(soyadı,
adı, atasının adı (hüquqi şəxsin tam adı))

Ünvan
9. ANV-nin sürücüsü
(soyad, ad, atasının adı)

Doğum tarixi

.

.

gün, ay, il

.
gün, ay, il

Ünvanı

Ünvanı
12

sağa dönərkən

12

sola dönərkən

Telefon №-si

13

13

Telefon №-si

Sürücülük vəsiqəsi (SV)

14

dönməni yerinə yetirərkən

14

Sürücülük vəsiqəsi(SV)

15

arxaya hərəkət edərkən

15

nömrə

seriya

SV kateqoriyası
verilmə tarixi (gün, ay, il)

ABCDE

ANV-yə sahiblik, istifadə və sərəncam hüququ verən
sənəd
(texniki qeydiyyat şəhadətn., etibarnamə,
icarə müqaviləsi, yol vərəqəsi və s.)

16
17
18
19

10. Sığortaçı
20
məsuliyyəti icbari sığortalamış sığortaçının adı

qarşıdan gələn ANV üçün nəzərdə
tutulan yola çıxarkən
ikinci ANV-dən sağda olarkən

16

üstünlük nişanlarının tələblərini
pozarkən
qarşılıqlı keçmə zamanı (maneədə
piyada keçidində və s.)
işıqforun qadağan siqnalında
durarkən
14.YNH-nin sxemi

18

17

nömrə

seriya

SV kateqoriyası
verilmə tarixi (gün, ay, il)

ABCDE

ANV-yə sahiblik, istifadə və sərəncam hüququ verən
sənəd
(texniki qeydiyyat şəhadətn., etibarnamə,
icarə müqaviləsi, yol vərəqəsi və s.)

19
10. Sığortaçı
20

Sığorta şəhadətn.

məsuliyyəti icbari sığortalamış sığortaçının adı

Sığorta şəhadətn.
seriya, nömrə

seriya, nömrə

Etibarlıdır

Etibarlıdır
gün, ay, il

gün, ay, il

11. ANV-nin zərbəyə məruz qaldığı hissəsi

11. ANV-nin zərbəyə məruz qaldığı hissəsi

Oxla göstərmək ( )

12. Zərər dəymiş, aşkar görünən hissələr və
elementlər, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti

Oxla göstərmək ( )

1. Yolun planı (sxemi) – küçənin adı göstərilməklə. 2. ANV-si “A” və
“B”-nin hərəkət istiqaməti. 3. ANV-si “A” və “B”-nin toqquşma
anında yerləşməsi. 4. ANV-si “A” və “B”-nin son vəziyyəti. 5. Yol
nişanları, göstəriciləri, svetoforlar, yolun işarələnməsi.

12. Zərər dəymiş, aşkar görünən hissələr və
elementlər, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti

15. Sürücülərin fikir ayrılığının olmadığını
təsdiqləyən imzaları:
ANV “A”-nın sürücüsü

ANV “A”-nın sürücüsünün imzası

(imza)

ANV “B”-nin sürücüsü
(imza)

ANV “B”-nin sürücüsünün imzası
.

"А"
1.1. YNH-nin baş verdiyi şəraitin təfərrüatı:

…………. 1. AVTONƏQLİYYAT VASİTƏSİ

1.2. Sürücü ANV-yə münasibətdə

ANV-nin mülkiyyətçisidir
ANV-ni ________________________________________________________________________________ əsasında idarə edir.
etibarnamənin və ya digər müvafiq sənədin tarixi, nömrəsi və adı

1.3. ANV-ni idarə etməklə onun yerini dəyişmək olarmı?
Əgər cavab “xeyr”dirsə, onda ANV hazırda haradadır?

2. AVTONƏQLİYYAT VASİTƏSİ

Bəli

Xeyr

"B"

2.1. YNH-nin baş verdiyi şəraitin təfərrüatı:

2.2. Sürücü ANV-yə münasibətdə

ANV-nin mülkiyyətçisidir
ANV-ni ________________________________________________________________________________ əsasında idarə edir.
etibarnamənin və ya digər müvafiq sənədin tarixi, nömrəsi və adı

2.3. ANV-ni idarə etməklə onun yerini dəyişmək olarmı?
Əgər cavab “xeyr”dirsə, onda ANV hazırda haradadır?

Bəli

Xeyr

3. Əlavə qeyd (varsa):

Qoşma:
ANV “A”-nın sürücüsü

ANV “B”-nin sürücüsü

imza
imza

Tarix:

adı, soyadı, atasının adı

adı, soyadı, atasının adı

____ ________________ ________-c__ il

QEYD 1: Aşağıdakı hallar eyni zamanda mövcud olarsa, və bu Protokol forması qaydada tələb olunan qaydada tərtib edilərək sığortaçıya təqdim olunarsa, yol-nəqliyyat
hadisəsinin baş verməsi faktının təsdiqi üçün yol polisi orqanının arayışı tələb olunmur:

hadisə ikidən artıq olmayan avtonəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş verdikdə;
hadisənin baş verdiyi anda hər iki avtonəqliyyat vasitəsinin sahiblərinin mülki məsuliyyəti icbari qaydada sığortalanmış olduqda;
hadisənin baş verməsində təqsirli olan şəxsin müəyyən edilməsi üzrə tərəflər arasında mübahisə olmadıqda;
hadisə nəticəsində sağlamlığa zərər dəymədikdə;
hadisə nəticəsində dəymiş zərərin həcminin 1000 manatdan çox olmaması hadisə iştirakçıları və sığortaçı tərəfindən ağlabatan şəkildə ehtimal
edildikdə.

QEYD 2: Zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə tələb zərərvuranın mülki məsuliyyətini sığortalamış sığortaçıya qarşı irəli sürülür.

YNH-nin baş verdiyi tarixdən 3 iş günü ərzində tərtib edilib sığortaçıya təqdim olunmalıdır.

vərəq

