АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЮВЛЯТ СЫЬОРТА КОММЕРСИЙА ШИРКЯТИ

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ БИТКИЛЯРИНИН
МЯЩСУЛЛАРЫНЫН СЫЬОРТАСЫ ГАЙДАЛАРЫ
1. ÜMUMİ ƏSASLAR
Bu Qaydalar «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanuna, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və digər qanunvericilik
aktlarına əsaslanaraq кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулларынын сыьортасы
сащясиндя мцнасибятляри тянзимляйир, сыьорта мцгавиляляринин баьланмасыны,
сыьорта щагларынын вя юдянишляринин верилмясини мцяййян едир.
2. SIĞORTANIN OBYEKTİ, SIĞORTA PREDMETİ VƏ SIĞORTA
SİNFİ
2.1.Sığorta obyekti - mцлкиййят формасындан асылы олмайараг kənd təsərrüfatı
istehsalçılarının (sığortalıların) onlara məxsus kənd təsərrüfatı bitkilərinin və
çoxillik əkmələrin məhsulları ilə bağlı əmlak mənafeləridir;
2.2. Sığortanın predmeti – sığortaya cəlb olunan kənd тясяррцфаты биткиляринин
вя чохиллик якмялярин мящсулларыdı;
2.3. Sığortanın sinfi – kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortası sinifidir.
3. SIĞORTA MƏBLƏĞİ VƏ TARİFLƏRİ
3.1. Кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулларынын сыьорта дяйяри – сыьорта
мцгавиляляринин баьландыьы илдян яввялки беш ил ярзиндя якин сащяляриндян алынмыш
кянд тясяррцфаты биткиляринин орта мящсулдарлыьы ясасында истещсал олунмуш
мящсулун прогнозлашдырылан базар гиймятляриндян асылы олараг мцяййян
едилмялидир. 5 иллик мящсулдарлыг щаггында мялумат олмадыгда сыьорта етдирянин
ахырынъы ил якдийи сащядян алдыьы фактики мящсулдарлыгдан, о олмадыгда ися район
цзря кечян илин фактики орта мящсулдарлыьындан истифадя олунuр;
3.2 Bu növ sığorta üzrə tariflər sığortaçı tərəfindən müəyyən edir.
4. SIĞORTA RİSKLƏRİ
Кянд тясяррцфаты вя чохиллик якмялярин мящсуллары - йаньын, долу, сел, дашqын
вя шахта вурмасы щадисяляриндян сыьортаlanır.
Бу гайдаларa görə yuxarıda эюстярилян сыьорта щадисяляри нятиъясиндя кянд
тясяррцфаты биткиляринин мящсулларынын зядялянмяси вя мящв олмасы иля ялагядар
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дяйян зярярляря сыьорта тяминаты
верилир.

5. SIĞORTA RİSKLƏRİNDƏN İSTİSNALAR
VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR
5.1. Bu qayadalara görə aşağıda qeyd edilən bitki və məhsullar sığorta edilmir:
- iстиханалар вя онларdа йетишдирилян мящсуллар;
- эцл-бязяк, тинэликляр, шитилликляр вя чохиллик отларын мящсулları.
5.2 Ашаьыдакы щалларда сыьорта тяминаты верилмир :
а) гураглыг щадисяси нятиъясиндя иткиляря эюря;
б) партлайыш нятиъясиндя ямяля эялян иткиляря эюря;
в) халг щярəкаты, ингилаб, тятил, цсйан вя бунларын гаршысыны алмаг вя йа тясирлярини
азалтмаг цчцн сялащиййятли органлар тяряфиндян эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя
йаранмыш иткиляр ;
г) террор актлары və hərbi əməliyyatlar нятиъясиндя дяймиш иткиляр ;
д) тябии иткиляр ;
ь) хястяликляр вя зийанвериъиляр нятиъясиндя ямяля эялян иткиляр ;
е) радиасийа вя радиоактив бирляшмялярин вя бунларын нятиъясиндя щярби вя инзибаты
тядбирлярин апарылмасындан ямяля эялян иткиляр ;
я) мцщарибя, хариъи дцшмян щярякатлары, щяр щaнсы дюйцш, щярби вя инзибаты
тядбирляр нятиъясиндя дяймиш иткиляр ;
и) мящсулун вахтында топланмамасына эюря иткиляр ;
ж) сялащиййятли органлар тяряфиндян кянд тясяррцфаты биткисинин якилмиш сащясиндя
щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя ямяля эялян иткиляр.
6. SIĞORTA MÜQAVİLƏLƏRİ
6.1. Тяряфлярин разылыьы иля баьланмыш сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта
щадисяляри нятиъясиндя дяйян зярярин юдянилмясиндя сыьорта мябляьинин 10%-ы
мигдарында «азад олма» (зяряр məbləğinin сыьорта təminatına daxil olmayan
hissəsi) мцяййян едилир.
6.2. Сыьорта мцгавиляси сыьорталынын ики нцсхядян ибарят тяклифнамяси (1 сайлы
ялавя) ясасында баьланыр. Тяклифнамянин бир нцсхяси сыьорта щаглары вя онун
юдянилмя мцддяти эюстярилмякля сыьорталыйа эюндярилир. Тяклифнамянин бир
нцсхясиni алдыгдан сонра сыьорталы 10 эцн мцддятиндя сыьорта щаггынын
юдянилмясини тямин етмялидир. Тяклифнамянин икинъи нцсхяси сыьортачыда галыр.
6.3 Кянд тясяррцфаты биткиляри вя чохиллик якмялярин мящсулунун сыьортасы
цзря мцгавиля щяр бир биткинин бцтцн якин сащяси цчцн баьланыр.
6.4 Биткилярин вя çoxillik якмялярин мящсулунун сыьортасы цзря мцгавиляляр
якин сащяляриндя ъцъяртиляр (йашыlлашма) алындыгдан, баьларда ися тумуръугларын
ойанмасындан вя мейвя аьаъларында чичяклянмянин баша чатмасындан сонра якин
сащясиндя бахылмагла вя мцяййян едилмиш тягвим мцддятляри нязяря алынмагла
баьланыр.
6.5 Ашаьыдакы щалларда мцгавиля баьлана билмяз :
- кянд тясяррцфаты биткиляринин вя чохиллик якмялярин тягvим мцддяти кечдикдя ;
- якин сащяляриндя ъцъяртилярин нормал чыхышы олмадыгда ;
- мейвя вя баьларда нормал тумуръуглар вя чичяклянмя олмадыqda ;
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6.6 Кянд тясяррцфаты биткиляри вя чохиллик якмялярин мящсулунун дяйяри 70%
мигдарында сыьорта олунур.
6.7. Якин сащяси вя мящсулун йыьымы барядя мцвафиг İърa Щакимиййяти
органларынын (статистика, ярази нцмайяндялийи вя йа кянд тясяррцфаты органларына) 01
йанвар вязиййятиня мялумат вермяйян кянд тясяррцфаты биткиляри мящсулунун
истещсалы иля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхслярин якин сащяляри сыьорта едилмир.
6.8. Sığorta mцгавиляsi цзря сыьорта təminatının müddəti sığorta щаггы
юдянилdiyi gün саат 2400 başlayır вя həmin müqavilənin qüvvədə olduğu sonuncu
gün saat 2400 başa çatır.
Sığortaçı tərəfindən 5 эцн мцддятиндя сыьортаlıya сыьорта шящадятнамяси (2 сайлы
ялавя) верилир.
Икинъи мцддят цзря сыьорта щаглары мцяййян едилмиш вахтdа дахил олмадыгда
мцгавиля 3 айдан (бцдъя вясаити щесабына юдянилянляр истисна олмагла) сонра
гцввядян дцшцр. Сыьортаlıya мцгавиля цзря икинъи мцддятин сонуна 10 эцн галмыш
щямин мцддят цчцн сыьорта щагларынын юдянилмяси барядя xəbərdarlıq edilir.
6.9. Мцгавиля цзря сыьорта юдяниши там сыьорта мябляьиндя юдянилдикдя
мцгавиля битмиш щесаб едилир вя бу барядя сыьорта етдиряня хябяр верилир. Щямин
мцгавиля цзря сыьорта юдяниши там мябляьдя юдянилмязся, онда шяртляшдирилмиш
сыьорта мябляьи иля верилмиш сыьорта юдяниши арасындакы фярг мигдарында
мцгавилядя эюстярилян мцддятин ахырына кими гцввядя галыр.
6.10. Мцяййян едилмиш сыьорта щаггы 50 %-дян аз дахил олдугда мцгавиляляр
баш тутмамыш сайылыр вя мцгавиляляр цзря дахил олмуш сыьорта щаглары 10 эцн
мцддятиндя сыьортаlıya гайтарыр.
6.11. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сыьортасы цчцн баьланмыш мцгавиля цзря
сыьортаlıya верилмиш сыьорта шящадятнамяси итирилдикдя она итирилмиш шящадятнамянин
дубликаты верилир.
6.12. Ямлакыны (məhsulunu) цч вя даща артыг илляр ярзиндя ардыъыл олараг там
дяйяриндя сыьорталамыш, лакин сыьорта юдяниши алмамыш сыьортаlılara сыьорта
щаггындан 3 ил мцддятиня – 10%, 4 ил мцддятиня-20%, 5 ил мцддятя ися – 30%
мябляьиндя эцзяшт верилир.
6.13. Баьланылмыш сыьорта мцгавиляляри цзря сыьорта щаглары нягди вя
нягдиййясиз гайдада юдянилир.
6.14. Мцгавиля цзря сыьорта щаглары бир дяфяйя, йахуд 2 мцддятя юдянилир.
Сыьортаlı тяклифнамянин бир нцсхясини алдыгдан сонра сыьорта щаггынын 50%-ни
10эцн мцддятиня, галан сыьорта щаггыны ися 3 ай (бцдъя вясаити щесабына
юдянилянляр истисна олмагла) ярзиндя юдямялидир.
7. SIĞORTAÇININ HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
7.1. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin çıxış alınmasına baxış keçirmək;
7.2. Sığorta hadisəsi nəticəsində dəyən zərər məbləğini qanunvericiliyə
uyğun olaraq müəyyən etmək;
7.3. Əgər sığorta olunmuş əmlaka (məhsula) ziyan üçüncü şəxsin təqsiri
üzündən dəymişdirsə, onda sığorta ödənişi vermiş sığortaçı (təqsirkara qarşı)
subroqasiya hüququndan istifadə etməklə zərər məbləğini tələb edə bilər.
7.4. Sığortalını qaydalarin şərtləri ilə tanış etmək;
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7.5. Sığorta haqqı daxil olduqdan sonra sığortalıya sığorta şəhadətnaməsi
verir;
7.6. Dəymiş zərəri müəyyən edir və sığorta ödənişinin verilməsını təmin
edir.
7.7. Сыьортачы сыьорта тяклифнамясинин бир нцсхясини вахтында сыьортаlıya
чатдырыр ;
7.8. Sыьорта щаггындан эцзяшти мцяййян едир ;
7.9. Kənd təsərrüfatı bitkisinin məhsulunun мящв олмасы барядя мялумат
алдыгдан сонра сыьорта юдянишинин верилмясини тямин едир ;
7.10. Sыьорта етдиряня сыьорта юдянишинин верилмясинин сябяби барядя
мялумат верир
7.11. Mцгавиля цзря сыьорта щагларынын 2-ъи юдямя мцддятинин баша
чатмасына 10 эцн галмыш сыьортаlını хябярдар едир.
7.12. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquq və vəzifələr.
8. SIĞORTALININ HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
8.1. Sığorta qaydaları ilə tanış olmaq;
8.2. Sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişini tələb etmək;
8.3. Hesablanmış siğorta haqqını müəyyən olunmuş müddətlərdə ödəmək;
8.4 .Sığorta hadisəsi barədə təxirəsalmadan sığortaçıya məlumat vermək;
8.5. Sığorta ödənişi ilə əlaqədar tələb olunan sənədləri təqdim etmək;
8.6. Zərərin qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər görmək, ямлакын
горунуб сахланмасы, йаньындан мцщафизясиня вя агротехники qaydalara риайят
етмяk ;
8.7. Zədələnmiş əmlakların qalıqlarının sığortaçiya təqdim etmək;
8.8. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquq və vəzifələr.
9. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ
Sığorta müqaviləsinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
9.1.Mцгавилянин гцввядя олдуьу мцддят битдикдя;
9.2. Sыьорта етдирян сыьорта щаггыны мцяййян едилмиш мцддятдя
юдямядикдя;
9.3. Hцгуги шяхс ляьв едилдикдя;
9.4. Mящкямя сыьорта мцгавилясинин етибарсыз олдуьу барядя гярар
вердикдя;
9.5. Sыьорта обйектинин мювъудлуьу битдикдя;
9.6. Qанунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада сыьортачы ляьв едилдикдя;
9.7. Mцгавиля цзря сыьорта юдяниши там верилдикдя.
10. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNİN ETİBARSIZ SAYILMASI
10.1.Сыьорта мцгавиляси ашаьыдакы щалларда етибарсыз сайылыр:
10.1.1.Sыьорта обйекти мцсадиря едилдикдя;
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10.1.2. Mцгавиля баьландыьы анда сыьорта обйекти мювъуд олмадыгда;
10.1.3. Sыьорта мцгавиляси иля ямлак онун щягиги дяйяриндян артыг
мябляьдя сыьорталандыгда ;
10.1.4. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş dugər hallarda.

11.İKİLİ (ÇOXQAT) SIĞORTA
11.1. Sığorta məbləği sığorta müqaviləsi bağlandığı andakı - sığorta
dəyərindən çox olduğu halda (ikili və ya çoxqat halında), həmin müqavilə sığorta
məbləğinin sığorta dəyərindən artıq olan hissəsində etibarsızdır.
11.2. Sığortalı tərəfindən qanunsuz gəlir tələb etmək məqsədilə bir və ya bir
neçə sığorta müqaviləsi əsasında onun həqiqi dəyərindən artıq məbləğə sığorta
etdirildikdə, bu məqsədlə bağlanmış hər bir sığorta müqaviləsi bağlandığı andan
etibarsız sayılır. Bu halda sığortalının qanunsuz gəlir əldə etmək məqsədi
məhkəmə qaydasında sübut edilməlidir.
12. QİSMƏN SIĞORTA
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortası üzrə müqavilədə müəyyən edilmiş
sığorta məbləği sığorta dəyərindən az olduğu halda (qismən sığorta halında)
sığortaçı zərərin əvəzini sığorta məbləğinin sığorta dəyərinə olan nisbətində ödəyir
13. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNƏ VAXTINDAN
ƏVVƏL XİTAM VERİLMƏSİ
13.1. Sığorta müqaviləsinə aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilir:
13.1.1.Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda;
13.1.2. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, sığortalı fiziki şəxs öldükdə və ya
sığortalı hüquqi şəxs ləğv edildikdə;
13.1.2.1. Sığortalı sığorta müqaviləsi bağlayarkən sığortalanmış əmlakı qəbul
edəcək hər hansı şəxsi təyin etmiş olduğu habelə sığorta hadisəsi baş verənədək
sığortaçının razılığı ilə onu dəyişdirmiş olduğu hallarda sığortalı fiziki şəxs
vəfat edərsə, onun həmin müqavilə üzrə hüquq və vəzifələri mülki
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vərəsəlik qaydasında sığortalanmış əmlakı
qəbul edən şəxsə keçir;
13.1.2.2. Qanunverilikdə və ya müqavilədə başqa şərtlər müəyyən
edilməmişdirsə, sığortalının hüquq və vəzifələri sığorta predmeti olan miras
əmlakın yeni mülkiyyətçisinə, sahibinə və ya istifadəsinə həm onun ösünün,
həm də sığortaçının müqavilədə rəsmiləşdirilən razılığı ilə keçir;
13.1.2.3. Sığortalı olan hüquqi şəxs sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu
dövrdə yenidən təşkil edildikdə onun həmin müqavilə üzrə hüquq və vəzifələri
qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq hüquq varisinə keçir.
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13.1.3. Sığorta müqaviləsi üzrə sığortalı olmayan sığorta olunan vəfat etdikdə
sığortalının onun başqası ilə əvəz olunması təklifinə sığortaçı etiraz etdikdə;
13.1.4. Sığorta müqaviləsində digər hal nəzərdə tutulmamışdırsa, sığortalanmış
əmlak özgəninkiləşdirilərkən sığortaçı sığortalının hüquq və vəzifələrinin
əmlakın yeni mülkiyyətçisinə, sahibinə və ya istifadəçisinə keçməsinə etiraz
etdikdə; əmlak özgəninkiləşdirilərkən
sığortaçı sığortalının hüquq və
vəzifələrinin əmlakın yeni mülkiyyətçisinə, sahibinə və ya istifadəçisinə
keçməsinə etiraz etmədikdə əlavə sığorta haqqı ödənilmədən sığorta müqaviləsi
üzrə sığortalı dəyişdirilə bilər;
13.1.5. Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı olmadıqda və sığorta riskinin
mövcudluğu, səbəbi sığorta hadisəsi olmayan hallara görə başa çatdıqda;
13.1.6. Sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirdikdə;
13.1.7. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdə və sığorta müqaviləsində
müəyyən edilən qaydada ödəmədikdə;
13.1.8. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda.
14. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL
XİTAM VERMƏ İLƏ BAĞLI XƏBƏRDAR ETMƏ
14.1. Bu qaydaların 13-cü maddəsində göstərilən hallarda sığorta müqaviləsinə
xitam verilməsi üçün əsas olan şərait yarandıqda müqaviləyə xitam
verilməsində maraqlı olan tərəf dərhal digər tərəfi bu barədə xəbərdar etməlidir.
14.2. Sığorta qanunvericiliyində və ya sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş
hallarda, həşçinin tərəflərin başqa cür razılaşmasına əsasən sığorta
müqaviləsinə sığortalının və ya sığortaçının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam
verilərkən bu barədə bir tərəf digərinə ən azı 30 gün əvvəl (sığorta müqaviləsi 5
ildən çox müddətə bağlanmış olduqda 60 gün, 3 aydan az müddətə bağlanmış
olduqda isə 5 iş günü əvvəl) tələbini əsaslandırdığı yazılı bildiriş göndərməlidir.
15.SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNƏ VAXTINDAN
ƏVVƏL
XİTAM VERMƏNİN NƏTİCƏLƏRİ
15.1. Sığorta müqaviləsinə sığortalının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam
verildikdə sığorta qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla
sığortaçı həmin müqavilə
üzrə işlərin aparılması xərclərini çıxmaqla
müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarını ona qaytarır; əgər bu
tələb sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə vəzifələrini yerinə yetirməməsi ilə
bağlıdırsa, sığortaçı sığorta haqlarını bütünlüklə sığortalıya qaytarır.
15.2. Sığorta müqaviləsinə sığortaçının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam
veridikdə o, sığorta haqlarını bütünlüklə sığortalıya qaytarır; əgər bu tələb
sığortalının sığorta müqaviləsi üzrə vəzifələrini yerinə yetirməməsi ilə
bağlıdırsa, sığortaçı həmin müqavilə üzrə işlərin aparılması xərcləri çıxılmaqla
müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarını qaytarır.
15.3. Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi halda , əgər xitam
verilmə anınadək sığortaçı tərəfindən sığortalıya ödənilmiş sığorta haqqına
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bərabər və ya ondan çox miqdarda sığorta ödənişi verilmişdirsə, sığorta haqqı
sığortalıya qaytarılmır.
15.4. Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi halda, əgər xitam
verilmə anınadək sığortaçı tərəfindən sığortalıya ödənilmiş sığorta haqqından az
miqdarda sığorta ödənişi verilmişdirsə, həmin sığorta haqqı məbləği ilə sığorta
ödənişi məbləği arasındakı fərq miqdarında sığorta haqqının sığortalıya
qaytarılması müvafiq olaraq bu qaydaların 15.11.və 15.2. maddələrində
nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

16. SIĞORTA ÖDƏNİŞİ VƏ ONUN HƏYATA
KEÇİRİLMƏSİ
ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR
16.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları сыьорта щадисяляри нятиъясиндя там мящв
олдугда zərər məbləği мцгавилядя гябул едилмиш сыьорта мябляьини тяшкил едир.
16.2. Сыьортаlı кянд тясяррцфаты биткисинин якин сащясини фактики сяпилдийиндян
чох эюстярдийи щалда зярярин мигдары сыьорта мцгавилясиндя эюстярилян якин
сащясиня эюря мцяййян едилир вя юдянилир.
16.3. Сыьорта юдяниши, мящсулун 1 сентнеринин тяклифнамядя эюстярилян
гиймяти ясасында щесабланыр.
16.4. Kənd təsərrüfatı məhsulları sığorta hadisəsi nəticəsində tam məhv
olduqda və ya bir hissəsi məhv olduqda 1 hektarın əkin sahəsi məhsulunun dəyəri
nəzərə alınmaqla мяhsulun sığortalanma faizi miqdarında ödənilir.
16.5. Təbii фяlakətlər nəticəsində əkin sahəsi zədələnərək məhsuldarlıq aşağı
düşdüyü halda sığorta ödənişi məhsul toplandıqdan sonra orta rnəhsuldarlıq
müqavilədə няzərdə tutulmuş məhsuldarlıqdan çıxılmaqla, itirilmiş məhsulun
dəyərinin sığortalanma faizi miqdarında ödənilir.
16.6. Təbii fəlakətlər nəticəsində əkin sahəsinin zədələnməsi və ya məhv
olması barədə müəyyən olunmuş müddətdə məlumat aldıqdan sonra sığorta филиалы
bu barədə dərhal Şirkətə məlumat verməlidir. Şirkətin nümayəndəsinin iştirakı вя
йа мцвафиг эюстяриши təmin edildikdən sonra sənədlər rəsmiləşdirilir.
16.7. Sığorta etdirən risk baş verdiyi zaman öz öhdəliklərini yerinə yetirməzsə
və bu zərərin miqdarının artmasına səbəb olarsa, sığortaçının verəcəyi ödənişdən
artan bu nisbət çıxılır.
16.8. Sığorta ödənişi, sığorta olunmuş əmlakın məhv olması (zədələnməsi)
səbəbləri və şəraiti haqqında səlahiyyətli orqanlardan bütün lazımi sənədləri
aldыqdan, сыьорта юдянишиня даир мцвафиг forma akt tərtib едилdikdян sonra 30 gün
müddətində verilir.
16.9. Sığortalanmış kənd təsərrüfatı əmlakına (məhsuluna) zərər vurulmasına
səbəb olmuş hadisənin baş verməsini təsdiq edən səlahiyyətli orqanın (qurumun )
arayışı və s. təsdiqedici sənədlər sığortaçı tərəfindən tələb edilir.
16.10.Sığota ödənişi sığorta etdirənin bankdakı hesablaşma hesabına köçürmə
yolu ilə və ya nəqdi qaydada ödənilir.
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17. SIĞORTA ÖDƏNİŞİNDƏN İMTİNANIN ƏSASLARI
Сыьорта юдяниши aşağıdakı hallarda verilmir :
17.1.Sыьорта щадисяси мцгавilə цзря сыьорта щаггы ödənildikdən əvvəl baş
verdikdə;
17.2.Sığorta hadisəsi sığortalının məqsədli və ya onun ailə üzvlərinin qərəzli
hərəkərləri nəticəsində baş verdikdə ;
17.3.Sığorta hadisəsi sığortalının hüquq-mühafizə, məhkəmə orqanlarının
qərarı ilə sübut olunmuş cinayət əməlləri və hərəkərləri nəticəsində baş verdikdə ;
17.4. Sığorta hadisəsi hərbi əməliyyatlar və ya hərbi xarakterli tədbirlər
nəticəsində baş verdikdə;
17.5.Sığortaçı tərəfindən sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini
araşdırılmasına sığortalı və ya faydalanan şəxs tərəfindən maneçilik törədildikdə ;
17.6.Sığortaçı sığorta hadisəsi nəticəsində dəymiş zərəri müəyyənləşdirmək
imkanından tam və ya qismən məhrum edildikdə ;
17.7.Baş vermiş hadisə qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə
sığorta hadisəsi hesab edilmədikdə;
17.8. Sığortalı toplanmış məhsulun rniqdarını düzgün göstərmədikdə;
17.9.Kənd təsərrüfatı bitkilərinin və çoxillik əkmələrin məhsullarının
becərilməsində aqrotexniki qaydalara riayət olunmadıqda;
17.10.Yanğından mühafizə qaydalarına əməl edilmədikdə;
17.11.Əkin sahələrinin müvafiq qanunvericilik aktları və ya təlimatlara uyğun
qorunub saxlanması təmin edilmədikdə.
18. TƏRƏFLƏRLƏRİN MƏSULİYYƏTİ
Яэяр сыьортаlı, sığorta hadisəsinin baş verməsində təqsirkar şəxsdən, habelə,
мящкямя və ya hüquq-mühafizə orqanlarının гярарына эюря зяряр вуран вя йа
бунун цчцн мясулiyyət daşıyan шяхсdən dəymiş зяряр məbləğini там алмышdırса,
сыьортаçы сыьорта юдянишини вермяк вязифясиндян азад едилир.
19. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
Bu sığorta qaydalarının icrasından irəli gələn bütün mübahisəli məsələlər və
fikir ayrılıqları tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma və razılaşma yolu ilə həll edilir.
Tərəflər qaydaların icrasından irəli gələn mübahisəli məsələlər barəsində
razılığa gələ bilmədikdə, həmin mübahisələr Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə yolu ilə həll edilir.
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