AVTONƏQLİYYAT VASİTƏSİ SAHİBLƏRİNİN MÜLKİ
MƏSULİYYƏTİNİN İCBARİ SIĞORTASI VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ TƏQDİM EDİLƏN AVTOMOBİL
NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİNİN TAM SIĞORTASI (KASKO)
Hadisə baş verdikdə nə etməli ?
•
•

•
•
•
•

Hadisə baş verdikdə (+994 12) 404 13 03 telefon nömrəsi vasitəsilə sığorta şirkətinə və 102 xidməti vasitəsilə Dövlət Yol Polisinə
dərhal məlumat verin.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxslər varsa, onların həyatını xilas etmək üçün “Təcili yardım”a (103), ehtiyac olduqda FHN-ə (112)
və digər lazımi qurumlara xəbər verin. Həyat üçün təhlükəli xəsarət alındığı hallarda zərər çəkənləri səmt üzrə gedən nəqliyyat vasitəsi
ilə yaxınlıqdakı tibb müəssisəsinə göndərin, bu mümkün olmadıqda isə, öz nəqliyyat vasitənizlə aparın, daha sonra hadisə yerinə
qayıdın.
Zərərçəkən(lər)ə icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu barədə məlumat verin.
Hadisə yerini tərk etməyin.
Zərər dəymiş əmlakı hadisədən dərhal sonrakı vəziyyətdə saxlayın (təmir və ya bərpa etdirməyin) və sığorta şirkətinə (və ya onun
nümayəndəsinə) təqdim edin, əmlaka baxış keçirilməsi üçün sığorta şirkətinin nümayəndələrinə şərait yaradın, tələb olunan məlumat
və sənədləri onlara verin.
Sığorta şirkətinin nümayəndəsinin təlimatlarına riayət edin.

FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ TƏQDİM EDİLƏN AVTOMOBİL NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİNİN
TAM SIĞORTASI (KASKO)
Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta ödənişi almaq üçün sığortaçıya
aşağıdakı sənədləri təqdim etmək lazımdır:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Sığorta ödənişinin alınması barədə ərizə (sığorta tələbi);
Sürücülərin şəxsiyyət vəsiqələri, sürücülük vəsiqələri, avtomobillərin qeydiyyat şəhadətnamələri (texniki pasportu) etibarnamələri
(olduğu təqdirdə)
sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hadisə ilə bağlı “Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası
üzrə sığorta qaydaları”nın ( bundan sonra-Qaydalar) 18.1-ci bəndinə uyğun olaraq hər hansı dövlət orqanına məlumat verilməlidirsə,
bu Qaydaların 21-ci bəndi nəzərə alınmaqla həmin orqanın hadisə barədə təqdim etdiyi müvafiq sənəd (Forma 4). Avtomobilin
oğurlanması və ya qaçırılması halında bu sənəd müvafiq hadisə ilə bağlı açılan cinayət işinin nəticələri barədə Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli orqanının (vəzifəli şəxsinin) təqdim etdiyi arayış hesab edilir;
Zərər məbləğini təsdiqləyən sənəd;
Sağlamlığa dəyən zərər üzrə xəsarətin dərəcəsi haqqında həkim arayışı, əlillik halında isə əlilliyin qrupunu, səbəbini və təyin edilməsi
tarixini əks etdirən tibbi-sosial ekspert komissiyasının arayışının surəti;
Sığorta hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxs və ya sığorta olunan öldükdə, ölümün səbəbi haqqında tibbi arayış və ya müvafiq hallarda
tibbi ekspertiza rəyi, ölüm haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun 9-cu maddəsində müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş surəti, vərəsənin (hüquq varisinin) vərəsəlik hüququnu təsdiq
edən sənəd və onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
Sığortalı və ya sığorta olunan tərəfindən əmlaka vurulan zərərin əvəzi ödənilmiş olduqda və ya sağlamlığa vurulan zərərlə əlaqədar hər
hansı ödəmə həyata keçirildikdə, belə ödəməni təsdiq edən sənədin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan
Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;
Faydalanan şəxs fiziki şəxs olduqda onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, hüquqi şəxs olduqda isə onun sığorta ödənişini almaq üçün
təyin edilən nümayəndəsinə verilmiş müvafiq etibarnamə;
Avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsinin surəti, avtomobilin oğurlandığı və ya qaçırıldığı halda isə qeydiyyat şəhadətnaməsinin əsli.
əgər avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsi oğurlanmış və ya qaçırılmış avtomobilin içərisində qalmışdırsa, onun Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanı tərəfindən verilən dublikatı, yaxud cinayət işinə əlavə edilmişdirsə, bu faktı
təsdiq edən arayış.

Aşağıda sadalanan hallar sığorta ödənişindən imtina etməyə əsas verir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtomobilin texniki təyinatı üzrə istifadə edilməməsi;
Təmir və ya xidmət olunma məqsədilə texniki xidmət müəssisəsinin və ya yuyulmaq üçün avtoyuyucunun sərəncamında olduğu hallar
istisna olmaqla, avtomobilin bu Qaydalara və sığorta müqaviləsinə görə sürücü hesab edilməyən şəxs tərəfindən idarə olunması;
Avtomobili alkoqolun, narkotik vasitələrin, psixotrop, toksik və güclü təsir göstərən digər maddələrin təsirindən sərxoş vəziyyətdə
olan və ya onu idarə etməyə hüququ olmayan şəxsin idarə etməsi;
Hərbi əməliyyatlar, terrorçuluq, kütləvi iğtişaşlar, tətillər, vətəndaş müharibəsi, nüvə partlayışı, radioaktiv çirklənmə, nüvə enerjisinin
istənilən formada təsiri;
Avtomobilin təlim məqsədilə, yaxud rəsmi və qeyri-rəsmi yarışlarda, sürət müsabiqələrində, sürət sınaqlarında, avtomobil rallilərində,
davamlılıq sınaqlarında istifadə edilməsi;
Dövlət orqanları tərəfindən və ya onların göstərişi ilə avtomobilin daşınması (sığorta hadisəsi nəticəsində idarə olunmaq imkanlarını
itirmiş atomobilin daşınması halları istisna olmaqla), saxlanması və ya məhv edilməsi;
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, sığortalının və ya sığorta olunanın
sığorta hadisəsinin baş verməsinə yönələn qəsdən etdiyi hərəkəti və yahərəkətsizliyi;
Avtomobilin sığorta ərazisindən kənarda istismar olunması;
Avtomobilin cinayət məqsədilə istifadə edilməsi;
Avtomobilin sığortalının ailə üzvləri, işçiləri və ya ona xidmət edən şəxslər tərəfindən qaçırılması, talanması və ya bunlara cəhd
edilməsi;
Avtomobilin təyyarələrin enib-qalxdığı təyyarə limanı, aerodrom və ya hərbi bazanın ərazisində istifadə edilməsi;
Avtomobilin yüklənməsi və boşaldılması nəticəsində dəyən zərərlər;
Mənəvi zərər;
Əldən çıxan gəlir, gəlir itkisi, işin dayanması ilə bağlı və ya digər dolayı və kommersiya itkiləri, zərərləri və xərcləri;

•
•
•
•
•
•
•

Avtomobilin dərman qutusunun, qəza dayanacağı işarəsinin, istehsalçı zavod tərəfindən quraşdırılmamış cihazlarının, həmçinin
qeydiyyat nişanının oğurlanması, zədələnməsi və ya məhv olması;
Avtomobilin digər hissələri də eyni hadisə nəticəsində zədələndiyi hallar istisna olmaqla, şinlərinin zədələnməsi;
Avtomobilin açarlarına, elektron aktivləşdirmə kartına, brelok və s. bu kimi hissələrinə, onların avtomobildən kənarda olduqları halda
zərər dəyməsi və ya bu cür halda onların oğurlanması;
Avtomobilin banı və (və ya) hissələri zədələnmədən onun rəng örtüyünün qopması və ya digər hər hansı formada zədələnməsi;
Sürücü tərəfindən (Sığortalı, sığorta olunan, iştrakçı) sığortaçıya hadisə barədə verilən qəsdən yanlış məlumat verməsi;
Sığortalı, sığorta olunan və ya üçüncü şəxs zərər dəymiş avtomobili və ya digər əmlakı sığorta hadisəsindən dərhal sonrakı vəziyyətdə
sığortaçıya və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim etməməsi nəticəsində sığortaçını zərərin həcmini müəyyənləşdirmək
imkanından tam və ya qismən məhrum etdikdə:
Baş vermiş hadisə sığorta müqaviləsinə görə sığorta hadisəsi hesab edilmədikdə;

AVTONƏQLİYYAT VASİTƏSİ SAHİBLƏRİNİN MÜLKİ
MƏSULİYYƏTİNİN İCBARİ SIĞORTASI (İCBARİ)
Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası sığorta ödənişi almaq üçün sığortaçıya aşağıdakı
sənədləri təqdim etmək lazımdır:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sığorta ödənişinin alınması barədə ərizə (sığorta tələbi);
sürücülərin şəxsiyyət vəsiqələri, sürücülük vəsiqələri, avtomobillərin qeydiyyat şəhadətnamələri (texniki pasportu); etibarnamələri
(olduğu təqdirdə)
Yol-nəqliyyat hadisəsinin təfərrüatları və zərərçəkən şəxs (şəxslər) barədə Dövlət Yol Polisinin arayışı (Forma 4);
Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində avtonəqliyyat vasitəsinin və ya digər əmlakın zədələnməsi, məhv olması və ya hər hansı digər
formada itkisi ilə bağlı zərərin məbləğini təsdiqləyən sənəd;
Sağlamlığa dəyən zərər üzrə xəsarətin dərəcəsi haqqında həkim arayışı, əlillik halında isə əlilliyin qrupunu, səbəbini və təyin edilməsi
tarixini əks etdirən tibbi-sosial ekspert komissiyasının arayışının surəti;
Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxs öldükdə ölümün səbəbi haqqında tibbi ekspertiza rəyinin, ölüm haqqında
şəhadətnamənin, habelə ölənin ailə üzvlərinin onunla qohumluq əlaqəsini təsdiq edən müvafiq sənədlərin (doğum haqqında
şəhadətnamənin, yaxud şəxsiyyət vəsiqəsinin, ərə (arvada) münasibətdə nikah haqqında şəhadətnamənin) surətləri;
Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxs sağlamlığına zərər dəyməsi üzündən 3 il ərzində öldükdə, onun ölümünün hadisə ilə
səbəb əlaqəsində olmasını təsdiq edən tibbi ekspertiza rəyinin, ölüm haqqında şəhadətnamənin, habelə ölənin ailə üzvlərinin onunla
qohumluq əlaqəsini təsdiq edən müvafiq sənədlərin (doğum haqqında şəhadətnamənin, yaxud şəxsiyyət vəsiqəsinin, ərə (arvada)
münasibətdə nikah haqqında şəhadətnamənin) surətləri;
Yol-nəqliyyat hadisəsinin təqsirkarı tərəfindən zərərçəkənin əmlakına vurulan zərərin əvəzi ödənilmiş olduqda və ya sağlamlığa
vurulan zərərlə əlaqədar hər hansı ödəmə həyata keçirildikdə belə ödəməni təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
Sığorta ödənişi alan şəxs fiziki şəxs olduqda onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, hüquqi şəxs olduqda isə onun nümayəndəsinə verilmiş
müvafiq etibarnamə və həmin nümayəndənin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
Yuxarıda göstərilən sənədlərdən sonuncusunun sığortaçıya təqdim edildiyi və (və ya) alındığı tarixdən 7 iş günündən gec olmayaraq
sığortaçı sığorta ödənişini verməli, müvafiq hallarda zərərin qiymətləndirilməsi, əmlakın təmiri, bərpası və ya yenisi ilə əvəz edilməsi
üçün yazılı qaydada təsdiqlənən tədbir görməli, yaxud sığortalıya, sığorta olunana və ya faydalanan şəxsə sığorta ödənişinin
verilməsindən imtina haqqında yazılı şəkildə əsaslandırılmış bildiriş verməlidir.

Aşağıda sadalanan hallar sığorta ödənişindən imtina etməyə əsas verir:
•
•
•
•
•

Hadisə və ya hal hərbi əməliyyatlar, terrorçuluq, kütləvi iğtişaşlar, nüvə partlayışı, radioaktiv çirklənmə ilə bağlı olduqda;
Sığorta tələbi üçüncü şəxsin pul, qiymətli kağızlar, qiymətli metallar və qiymətli daşlar, sənət əsərləri, o cümlədən rəsm əsərləri,
qravüralar, heykəllər, həmçinin modellər, plan və eskizlər, ixtira patentləri, sənədlər, kitablar və yazılar şəklində olan əmlakına dəymiş
zərərlə bağlı olduqda;
Sığorta tələbi mənəvi zərərlə və ya gəlir itkisi ilə bağlı olduqda;
Sığorta tələbi sığortalının və ya sığorta olunanın cərimə, dəbbə pulu, peniya ödəməsi üzrə əmlak mənafeləri ilə bağlı olduqda.

Qeyd: Yaddaş vərəqini təqdim edən şəxs tərəfindən “Yaddaş vərəqi”ni təhvil alan şəxsə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin
Kollegiyasının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Q-20 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin
tam sığortası üzrə sığorta qaydaları” başa salınaraq izah edildi.
Sığorta ödənişinin alınması üçün sığorta ödənişi alacaq şəxs(lər) tərəfindən bank hesab nömrəsi təqdim edilməlidir.
Sığortalı/sığorta olunan olaraq imzamla təsdiq edirəm ki, Yaddaş vərəqi mənə izah edildi və bir nüsxəsi mənə təqdim edildi.

"Azərbaycan Sənaye Sığorta" ASC

Sığortalı:

___________________________

_____________________________

( Adı,Soyadı,imza.)
"___" ______ 20__-ci il

( Adı,Soyadı,imza.)
"___" ______ 20__-ci il

