
 
 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ BİNALARİ, TİKİLİLƏRİ VƏ 

SAİR ƏMLAKLARIN SIĞORTA ГАЙДАЛАРЫ 
 

                                
1. ÜMUMİ ƏSASLAR 

 

1.1 Bu Qaydalar  «Sığorta fəaliyyəti  haqqında» Azərbaycan 
Respublikasının Qanuna, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə  və 
digər qanunvericilik  aktlarına əsaslanaraq uyğun olaraq mülkiyyət 
formasından asılı olmayaraq respublika ərazisində fəaliyyət göstərən kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan  fiziki və hüquqi şəxslərə 
məxsus binaların, tikililəriın кянд тясяррцфаты texnikasının və sair əmlaklar üzrə 
sığorta müqavilələrinin bağlanması və sığorta ödənişlərinin verilməsi 
sahəsindəki münasibətlər tənzimlənir. 

1.2. Bu qaydalarda nəzərdə tutulan hadisələr nəticəsində kənd təsərrüfatı 

məhsullan istehsalı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə dəyən zərərin ödənilməsinə 
sığorta təminatı yaratмаqdan ibarətdir. 

 
 

2. SIĞORTANIN  OBYEKTİ, ПРЕДМЕТИ ВЯ СИНФИ 

Сыьортанын предмети  - Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq sığortalıya 
məxsus binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, inventarlar, xammal - 
materiallar, kənd təsərrüfatı texnikaları (kənd təsərrüfatı təyinatlı avadanlıqlar 

motorlu maşınlar), hazır məhsullar və sair əmlaklar; 

Сыьортанын обйекти – сыьорта предмети иля баьлы олан ямлак мянафеляри; 

Сыьортанын синфи  - ямлакын йаньын вя диэяр рисклярдян сыьортасы синифи. 
 

 

3. SIĞORTA MƏBLƏĞİ VƏ TARİFLƏRİ 
 
3.1. Sığorta məbləği əmlakin tam dəyəri və ya 50%-dən aşağı olmamaqla 

müəyyən edilir. 

3.2. Bu növ sığorta üzrə tarifləri sığortaçı тяряфиндян мцяййян олунур.  
 
 
 
 

4. SIĞORTA RİSKLƏRİ 
 



4.1. Sığorta müqaviləsi üzrə əmlak ашаьыдакы щадисяляр нятиъясиндя вурулан 
зярярдян сыьорталаныр: 

4.1.1. Yanğın;  
4.1.2. Tufan; 
4.1.3. Partlayış;  
4.1.4. leysan yağış;  
4.1.5. dolu; 
4.1.6. ildırım vurması;  
4.1.7. zəlzələ; 
4.1.8. yer sürüşməsi;   
4.1.9. кянд тясяррцфаты texnikası və nəqliyyat vasitələrinin qəzası (о 

ъцмлядян йол-няглиййат щадисялдяри нятиъясиндя) halları; 
4.1.10.  üçüncü şəxsin qəsd (гярязли) hərəkətləri. 
 

5. SIĞORTA RİSKLƏRİNDƏN İSTİSNALAR  

VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR 
 
 

5.1. Nаэd pullar, sənədlər, qiymətli kağızlar, layihələr, cizgilər, əlyazmalar, 
kolleksiyalar, qaş-daşlar, qədim və nadir əşyalar, su quyuları, meydançalar, 
meşələrdə doğranmış iş ağacları, odunlar, ov alətləri, habelə təcrübə və tədqiqat 
işlərinin apanlması bu qaydaların şərtlərilə sığorta edilmir (göstərilən əmlaklar 
xüsusi müqavilə üzrə ayrıca sığorta oluna bilər). 

5.2. Aşağıdakı hallarda sığorta təminatı verilmir: 
   а) xalq hərəkatları, hərbi döyüşlər, inqilab, tətil, üsyan və bunların qarşısını 
almaq və ya təsirlərini azaltmaq üçün səlahiyyətli orqanlar tərəfindən 
görulən tədbirlər nəticəsində yaranmış zərərləri ; 
   б) terror aktları nəticəsində dəymiş zərərlər; 
   в) radiasiya və radiaktiv birləşmələrin və ya bunların nəticəsində hərbi və 
inzibati tədbirlərin aparılmasından əmələ gələn zərərlər; 
   г) əmlakın korroziyadan, çürümədən, köhnəlmədən, özü alışmadan, yaxud 
ayrı-ayrı əşyaların digər təbii xassələrdən məhv olması və ya zədələnməsi 
nəticəsində əmələ gələn zərərlər ; 
   d) respublikadan kənarda əmlakın zədələnməsi və ya məhv olması nəticəsində 
əmələ gələn zərərlər (nəqliyyat vasitələrindən başqa); 
   е) sığorta hadisələri nəticəsində istehsalatda boş dayanmadan əmələ gələn 

zərərlər . 
 

6. SIĞORTA MÜQAVİLƏLƏRİ 
 

 6.1. Sığorta müqaviləsi sığortalının iki nüsxədən ibarət təklifnaməsi əsasında 
sığortalanacaq əmlaka baxılmaqla bir il müddətinə bağlanır. Təklifnamənin 
bir nüsxəsi sığorta haqları və onun ödənilmə müddətləri göstərilməklə 
sığortalıya göndərilir, ikinci nüsxə isə sığortaçıda qalır. 



6.2. Bu növ sığorta üzrə həm bütün əmlak üçün, həm də ayrı-ayrı 
предметляр üçün müqavilə bağlanıla bilər.  
 6.3. Sığortaya cəlb edilmiş əmlaklar yalnız sığorta olunduğu ünvanda 
(щярякят едян кянд тясяррцфаты техникасы истисна олмагла) sığortalanmış sayılır. 
  6.4. Sığorta haqları müəyyən olunmuş tariflər üzrə sığortalыnыn 
təklifnaməsinə əlavə olunmuş balans və digər məlumatlar əsasında hesablanır.  
 6.5. Bağlannıış müqavilə üzrə sığorta haqqı bir dəfəyə yaxud iki 
müddətə ödənilir. Təklifnamənini bir nüsxəsini sığortaçıdan aldıqdan sonra 
hesablanmış sığorta haqqının ən azı 50%-i  10 gün müddətinə, qalan məbləğ isə 
4 ay müddətinə ödənilməlidir. 

6.6. Sığorta haqları həm nəqd, həm də nəqdsiz qaydada ödənilir. 
Müqavilə, sığorta haqqı nəqdi qaydada ödənilərsə (sığortalıya müəyyən 
olunmuş formada qəbz verilir), yaxud nəqdsiz hesablaşma yolu ilə sığortaçının 
hesabına daxil olarsa, həmin gündən rəsmiyyətə salınır. 

6.7. Sığorta müqaviləsi üzrə hesablanmış sığorta haqları birinci müddət 
üçün müəyyən edilmiş məbləğdən az daxil olarsa, onda müqavilələr baş tutmamış 
sayılır. Daxil olmuş sığorta haqları 10 gün müddətində sığortalıya qaytarılır. 

6.8. Müqavilə üzrə daxil olmuş əmlak üçün sığorta haqqı alınır və çıxmış 
əmlak üçün də sığorta haqqı qaytarılmır. Sığortalı daxil olmuş əmlak üçün 
əlavə müqavilə bağlaya bilər və ona həmin müqavilə üçün sığorta 
şəhadətnaməsi verilir. 
  6.9. Sığortalanmış əmlak üzrə sığortalıya verilmiş sığorta şəhadətnaməsi 
itirildikdə sığortalının təklifnaməsi əsasında ona sığorta şəhadətnaməsinin 
dublikatı verilir.      

6.10. Müqavilə sığorta haqqının 50%-dən az olmamaqla nəqdi qaydada 
ödəndiyi gün, nəqdiyyəsiz hesablaşma yolu ilə ödənilərsə, filialin hesabına daxil 
olduğu gün qüvvəyə minir və 5 gün müddətində sığortalıya sığorta 
şəhadətnaməsi verir. İkinci müddət üçün sığorta haqları müəyyən edilmiş 
vaxtda filialın hesabı na daxil olmadıqda həmin müqavilə qüvvəyə mindiyi 
gündən 4 ay ərzində qüvvədə qalır. 

6.11. Əmlakını ardıcıl olaraq üç və daha artıq illər ərzində tam 
dəyərində sığorta etdirmiş, lakin sığorta ödənişi almamış sığortalılara 
hesablanmış sığorta haqqından 3 il müddətinə - 10%, 4 il müddətinə - 20% , 5 
il və daha artıq müddətə - 30% güzəşt verilir. 

6.12  Sığorta müqaviləsi qüvvədə olduğu dövrdə sığorta obyekti olan 
əmlak satıldıqda, dəyişdirildikdə, bağışlandıqda, icarəyə verildikdə sığortalının 
hüquq və vəzifələri sığortaçının razılığı ilə yeni mülkiyyət sahibinə keçir. 

 
7. SIĞORTAÇININ HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

 
7.1 Əmlaka baxış keçirib onu qiymətləndirmək vəya bu işi 

qiymərləndiriciyə həvalə etmək; 
7.2 Sıçorta hadisəsi nəticəsində dəyən zərər məbləğini qanunvericiliyə 

uyğun olaraq müəyyən etmək; 

7.3. əgər sığorta olunmuş əmkaka ziyan üçüncü şəxsin (sığora etdirənin özü 
olmayan) 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; 
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.  sığorta haqları nı n ikinci müddətinin başa çatmasına 10 gün qalmış 

sığortalını xəbərdar etməli; 
   7.8.  təklifnamənin bir nüsxəsini vaxtında sığortalıya çatdırmalı; 
   7.9.  sığorta haqqından güzəşti müəyyən etməli; 
   7.10. sığorta ödənişinin verilməməsi barədə sığortalıya səbəbini göstərməklə 
məlumat verməlidlr; 
   7.11. Ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш диэяр щцгуг вя вязифяляр. 

 

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 müddətlə ödəımək; 
8.4 sığorta hadisəsi barədə 3 gün müddətində məlumat vermək; 
8.5 sığorta ödənişi ilə əlaqədar tələb olunan sənədləri təqdim etmək; 
8.6 zərərin qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər görmək; 
8.7 zədələnmiş əmlakların qalıqlarını sığortaçыya təqdim etmək; 
8.8. ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш диэяр щцгуг вя вязифяляр. 

 
9. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ 

 
9.1.  müqavilənin qüvvədə olma müddəti başa çatdıqda ; 

    9.2. sığortalı müqavilə üzrə hesablanmış sığorta haqqını müəyyən 
edilmiş müddətdə ödəmədikdə ; 
    9.3.  hüquqi şəxs ləğv edildikdə; 
    9.4.  məhkəmə sığorta müqaviləsinin etibarsız olduğu barədə qərar verdikdə  
    9.5.  sığorta obyektinin mövcudluğu bitdikdə; 
    9.6.  qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sığortaçı ləğv edildikdə ; 

 
10. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNİN ETİBARSIZ SAYILMASI 

 
    10.1.  sığorta obyekti müsadirə edildikdə ; 
   10.2.  sığorta hadisəsindən sonra bağlandıqda ; 
    10.3.  sığorta müqaviləsi bağlandığı anda sığorta obyekti mövcud 
olmadıqda ; 
  10.4.  sığorta müqaviləsi ilə əmlak onun həqiqi dəyərindən artıq 
sığortalandıqda; 
 10.5. сыьорта мараьы мювъуд олмадыгда; 
 10.6. ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш диэяр щалларда. 
 

     11. ИКИЛИ (ЧОХГАТ) СЫЬОРТА 



 
1.1. Сыьорта мябляьи сыьорта мцгавиляси баьландыьы андакы щягиги 

дяйяриндян - сыьорта дяйяриндян чох олдуьу щалда (икили вя йа чохгат сыьорта 
щалында), щямин мцгавиля сыьорта мябляьинин сыьорта дяйяриндян артыг олан 
щиссясиндя етибарсыздыр. 

1.2. Сыьорталы тяряфиндян ганунсуз эялир ялдя етмяк мягсядиля бир вя йа 
бир нечя сыьорта мцгавиляси ясасында онун щягиги дяйяриндян артыг мябляья 
сыьорта етдирилдикдя, бу мягсядля баьланмыш щяр бир сыьорта мцгавиляси баьландыьы 
андан етибарсыз сайылыр. Бу щалда сыьорталынын ганунсуз эялир ялдя етмяк мягсяди 
мящкямя гайдасында сцбут едилмялидир. 

 
12. ГИСМЯН  СЫЬОРТА 

 
Кянд тясяррцфаты ямлакынын сыьортасы цзря мцгавилядя мцяййян едилмиш 

сыьорта мябляьи сыьорта дяйяриндян аз олдуьу щалда (гисмян сыьорта щалында) 
сыьортачы зярярин явязини сыьорта мябляьинин сыьорта дяйяриня олан нисбятиндя 
юдяйир. 

 
 

13. СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНЯ ВАХТЫНДАН ЯВВЯЛ ХИТАМ 
ВЕРИЛМЯСИ 

 
13.1.Сыьорта мцгавилясиня ашаьыдакы щалларда вахтындан яввял хитам верилир: 
13.1.1.сыьорта предмети артыг мювъуд олмадыгда; 
13.1.2.ашаьыдакы щаллар истисна олмагла, сыьорталы физики шяхс юлдцкдя вя йа 
сыьорталы щцгуги шяхс ляьв олундугда: 
13.1.2.1 сыьорталы сыьорта мцгавиляси баьлайаркян сыьорталанмыш ямлакы 
гябул едяъяк щяр щансы шяхси тяйин етмиш олдуьу, щабеля сыьорта щадисяси 
баш верянядяк сыьортачынын разылыьы иля ону дяйишдирмиш олдуьу щалларда 
сыьорталы физики шяхс вяфат едярся, онун щямин мцгавиля цзря щцгуг вя 
вязифяляри мцлки ганунвериъиликля мцяййян олунмуш вярясялик гайдасында 
сыьорталанмыш ямлакы гябул едян шяхся кечир; 
13.1.2.2 ганунвериъиликдя вя йа мцгавилядя башга шяртляр мцяййян 
едилмямишдирся, сыьорталынын щцгуг вя вязифяляри сыьорта предмети олан мирас 
ямлакын йени мцлкиййятчисиня, сащибиня вя йа истифадячисиня щям онун 
юзцнцн, щям дя сыьортачынын мцгавилядя рясмиляшдирилян разылыьы иля кечир; 
13.1.2.3 сыьорталы олан щцгуги шяхс сыьорта мцгавилясинин гцввядя 
олдуьу дюврдя йенидян тяшкил едилдикдя онун щямин мцгавиля цзря щцгуг 
вя вязифяляри ганунвериъилийя уйьун олараг мцвафиг щцгуг варисиня кечир. 
13.1.3. Сыьорта мцгавиляси цзря сыьорталы олмайан сыьорта олунан вяфат 
етдикдя сыьорталынын онун башгасы иля явяз олунмасы тяклифиня сыьортачы етираз 
етдикдя; 
13.1.4. сыьорта мцгавилясиндя диэяр щал нязярдя тутулмамышдырса, 
сыьорталанмыш ямлак юзэянинкиляшдириляркян сыьортачы сыьорталынын щцгуг вя 
вязифяляринин ямлакын йени мцлкиййятчисиня, сащибиня вя йа истифадячисиня 
кечмясиня етираз етдикдя; ямлак юзэянинкиляшдириляркян сыьортачы 



сыьорталынын щцгуг вя вязифяляринин ямлакын йени мцлкиййятчисиня, сащибиня 
вя йа истифадячисиня кечмясиня етираз етмядикдя ялавя сыьорта щаггы 
юдянилмядян сыьорта мцгавиляси цзря сыьорталы дяйишдириля биляр; 
13.1.5. сыьорта щадисясинин баш вермяси ещтималы олмадыгда вя сыьорта 
рискинин мювъудлуьу, сябяби сыьорта щадисяси олмайан щаллара эюря баша 
чатдыгда; 
13.1.6. сыьортачы сыьорталы гаршысында юз ющдяликлярини йериня йетирдикдя; 
13.1.7. сыьорталы сыьорта щаггыны ганунвериъиликдя вя сыьорта мцгавилясиндя 
мцяййян едилян гайдада юдямядикдя; 
13.1.8. сыьорта мараьы артыг мювъуд олмадыгда. 
 

14. СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНЯ ВАХТЫНДАН ЯВВƏЛ ХИТАМ ВЕРМЯ ИЛЯ 
БАЬЛЫ ХЯБЯРДАР ЕТМЯ 

14.1.Бу  Гайдаларын 13-ъц маддясиндя эюстярилян щалларда сыьорта 
мцгавилясиня хитам верилмяси цчцн ясас олан шяраит йарандыгда мцгавиляйя 
хитам верилмясиндя мараглы олан тяряф дярщал диэяр тяряфи бу барядя 
хябярдар етмялидир. 
14.2.Сыьорта ганунвериъилийиндя вя йа сыьорта мцгавилясиндя нязярдя 
тутулмуш щалларда, щямчинин тяряфлярин башга ъцр разылашмасына ясасян 
сыьорта мцгавилясиня сыьорталынын вя йа сыьортачынын тяляби иля вахтындан 
яввял хитам вериляркян бу барядя бир тяряф диэяриня ян азы 30 эцн яввял 
(сыьорта мцгавиляси беш илдян чох мцддятя баьланмыш олдугда  60 эцн, 3 
айдан аз мцддятя баьланмыш олдугда ися 5 иш эцнц яввял) тялябини 
ясасландырдыьы йазылы билдириш эюндярмялидир. 
 

15. СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНЯ ВАХТЫНДАН ЯВВƏЛ ХИТАМ ВЕРМЯНИН 
НЯТИЪЯЛЯРИ 

15.1.Сыьорта мцгавилясиня сыьорталынын тяляби иля вахтындан яввял хитам верилдикдя 
сыьорта ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла сыьортачы щямин 
мцгавиля цзря ишлярин апарылмасы хярълярини чыхмагла мцгавилянин гуртармамыш 
мцддяти цчцн сыьорта щагларыны она гайтарыр; яэяр бу тяляб сыьортачынын сыьорта 
мцгавиляси цзря вязифялярини йериня йетирмямяси иля баьлыдырса, сыьортачы сыьорта 
щагларыны бцтцнлцкля сыьорталыйа гайтарыр. 
15.2.Сыьорта мцгавилясиня сыьортачынын тяляби иля вахтындан яввял хитам верилдикдя 
о, сыьорта щагларыны бцтцнлцкля сыьорталыйа гайтарыр; яэяр бу тяляб сыьорталынын 
сыьорта мцгавиляси цзря вязифялярини йериня йетирмямяси иля баьлыдырса, сыьортачы 
щямин мцгавиля цзря ишлярин апарылмасы хяръляри чыхылмагла мцгавилянин 
гуртармамыш мцддяти цчцн сыьорта щагларыны гайтарыр. 
15.3.Сыьорта мцгавилясиня  вахтындан яввял хитам верилдийи щалда, яэяр хитам 
верилмя анынадяк сыьортачы тяряфиндян сыьорталыйа юдянилмиш сыьорта щаггына 
бярабяр вя йа ондан чох мигдарда сыьорта юдяниши верилмишдирся, сыьорта щаггы 
сыьорталыйа гайтарылмыр. 
15.4.Сыьорта мцгавилясиня вахтындан яввял хитам верилдийи щалда, яэяр хитам 
верилмя анынадяк сыьортачы тяряфиндян сыьорталыйа юдянилмиш сыьорта щаггындан  аз 
мигдарда сыьорта юдяниши верилмишдирся, щямин сыьорта щаггы мябляьи иля сыьорта 
юдяниши мябляьи арасындакы фярг мигдарында сыьорта щаггынын сыьорталыйа 



гайтарылмасы мцвафиг олараг бу Гайдаларын 15.1-ъи вя 15.2-ъи маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш гайдада щяйата кечирилир. 

 
 
16. SIĞORTA ÖDƏNİŞİ VƏ ONUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 

                     ÜÇÜN  TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR 

16.1. Əmlak baş vermiş sığorta hadisəsi nəticəsində tam məhv olduqda zərər 
- müqavilədə qəbul edilmiş onun dəyərindən köhnəlmə və qalıqların dəyəri 
çıxılmaqla, əmlakın xilas edilməsi və onun qaydaya salınmasının məsrəfləri nəzərə 
alınmaqla müəyyən edilir. 

16.2. Sığortaçı, sığortalanmış əmlakın məhv olması (zədələnməsi) haqda 
forma akt tərtib edir və əmlakın məhv olması (zədələnməsi) səbəbləri, faktı və 
şəraiti haqqında səlahiyyətli orqanlardan bütün lazımı sənədləri aldıqdan və 
aktda sığorta ödənişi məbləğini müəyyən etdikdən sonra 30 gün müddətində 
ödəyir. 

16.4. Sığorta ödənişi hesablanarkən müqavilədə göstərilən əmlak neçə faiz 
sığorta olunmuşdursa, zərər məbləğindən də həmin faiz miqdarında sığorta 
ödənişi hesablanıb ödənir. 

16.5. Qəfləti baş vermiş təbii fəlakətlə əlaqədar obyektlərin sökülməsinə 
yaxud bir yerdən başqa yerə daşınmasına çəkilən xərclər zərər məbləğinə daxil 
edilir. 

16.6. Müqavilədə göstərilən sığorta ödənişi məbləği əmlakın sığorta 
məbləğindən yuxarı ola bilməz. 

 

17.  SIĞORTA ÖDƏNİŞİNDƏN İMTİNANIN ƏSASLARI 
 

17.1.  əmlakın məhv olması va ya zədələnməsi sığorta hadisəsi 
nəticəsində baş verməmişdirsə; 

    17.2.  baş vermiş sığorta hadisəsi barəda vaxtında məlumat vermədikdə;  
    17.3.  hidrometeoroloji xidməti orqanların təbii fəlakətlər barədə verdikləri 
məlumatlarda sığorta hadisələrinin faktı təsdiq olunmadıqda; 
 17.4. Ямлакын мящв олмасы вя зядялянмяси сыьорталынын гясдян едилдмиш 
щярякятляри нятиъясиндя баш вердикдя. 
 
 

18. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ 
 

18.1. Bu sığorta qaydalarının icrasından irəli gələn bütün mübahisəli 
məsələlər və fikir ayrılıqları  tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma və razılaşma 

yolu ilə həll edilir. 
18.2.Tərəflər qaydaların icrasından  irəli gələn mübahisəli məsələlər 

barəsində razılığa gələ bilmədikdə, həmin mübahisələr Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə yolu ilə həll edilir.  

 
 


