КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЦƏССИСЯЛЯРИНЯ МЯХСУС
ЩЕЙВАНЛАРЫН СЫЬОРТАСЫ ГАЙДАЛАРЫ
1. ÜMUMİ ƏSASLAR
1.1 Bu Qaydalar «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanuna, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və digər qanunvericilik
aktlarına əsaslanaraq мцлкиййят формасындан асылы олмайараг республика яразисиндя
фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан щцгуги
шяхсляря мяхсус щейванларын сыьортасы сащясиндяки мцнасибятляри тянзимляйир.
Сыьорта мцгавиляляринин баьланмасыны вя дяймиш зярярляр цчцн сыьорта
юдянишляринин верилмясини мцяййян едир.
2. SIĞORTANIN OBYEKTİ, SIĞORTA PREDMETİ VƏ
SIĞORTA SİNİFİ
2.1. Sыьортаnın обйекти sığortalının kənd təsərrüfatı heyvanları ilə bağlı əmlak
mənafeləridir;
2.2. Aşağıda göstərilən heyvanlar sığorta predmeti hesab edilir;
а) 6 айлыгдан йухары ирибуйунузлу мал-гара, гойун вя кечиляр ;
б) 1 йашдан йухары ат, дявя, гатыр вя ешшякляр ;
в) 4 айлыгдан йухары донуз, довшан вя хяздярили вящши щейванлар ;
г) 3 айлыгдан йухары гушлар (broyler istehsalatında ixtisaslaşdırılan quşçuluq
fabrikində quşlar – 1 aylıqdan);
ь) 1йашдан йухары ары аиляляри.
2.3. Sığortanın sinifi – kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası sinifidir.
3. SIĞORTA MƏBLƏĞİ VƏ TARİFLƏRİ
3.1.Сыьорта мябляьи щейванларын баланс дяйяри йахуд базар гиймятинин
50%-дян аз олмамагла 80% мигдарында мцяййян едилир.
3.2. Bu növ sığorta üzrə tariflər sığortaçı tərəfindən müəyyən olunur.
4. SIĞORTA RİSKLƏRİ
Kənd təsərrüfatı heyvanları aşağıdakı risklərdən sığorta olunur:
yолухуъу хястяликляр;
йаньын;
човьун;
долу;
илдирим вурмасы
5. SIĞORTA RİSKLƏRİNDƏN İSTİSNALAR
VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR

5.1 Баьланмыш мцгавиля цзря сонрадан мцяййян едился ки, сыьорталы йалан
мялумат вермишдир, онда сыьортачы вязиййяти юйряндийи андан мцгавиляни ляьв едя
биляр. Мцгавиля цзря юдянilмиш сыьорта щаггы ися 10 эцн мцддятиня сыьорталыйа
гайтарылыр.
5.2 Гарантын мцяййян едилмиш йерлярдя щейванлар хястя олдугда (гарантин
байтарлыг идаряси тяряфиндян мцяййян едилмишдирся) мцгавиля баьлана билмяз.
5.3 Мцгавиля цзря сыьорта щаглары биринъи мцддят цчцн мцяййян олунмуш
мябляьдян аз дахил оларса, беля мцгавиляляр баш тутмамыш сыйылыр. Дахил олмуш
сыьорта щаглары ися 10 эцн мцддятиндя сыьорталыйа гайтарылыр.
5.4 4.1 бяндиндя нязяря тутулмайан щаллардан тяляf олмуш щейванлар цчцн
мясулиййят дашынмыр.
6. SIĞORTA MÜQAVİLƏLƏRİ
6.1 Сыьорта мцгавилясинин баьланмасы цчцн сыьорталы, тясяррцфатда олан бцтцн
щейванларын сыйы, нишаны эюстярилмякля сыьортачыйа тяклифнамя (1 сайлы ялавя) верир.
6.2 Мцгавиля, сыьорталыйа гайдаларын шяртляри, онун щцгуг вя вязифяляри изащ
едилмякля баьланыр вя сыьорта шящадятнамяси (2 сайлы ялавя) верир.
6.3 Щейванларын сыьорта мцгавиляси сыьортанын ики нцсхядян ибарят
тяклифнамяси ясасында щейванлара бахылмагла бир ил мцддятиня баьланыр.
Тяклифнамядя сыьорта щаглары вя юдямя мцддяти эюстярилмякля онун бир нцсхяси
сыьорталыйа эюндярилир. Сыьорталы тяклифнамяни алдыгдан сонра 10 эцн мцддятиня
сыьорта щаггынын юдянмясини тямин едир. Тяклиfнамянин икинъи нцсхяси ися
сыьортачыда галыр.
6.4 Щейванларын сыьортасы цзря мцгавиля, бу гайдаларын 2-ъи бяндиндя
эюстярилян йаша чатмыш щямин нювдян олан бцтцн щейванларын баланс дяйяри йахуд
базар гиймятинин 50%-дян аз олмамагла 80%-дяк баьланылыр.
6.5 Сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта щаггы бир дяфяйя йахуд 50%-дян аз
олмамаг шяртиля 2 мцддятя юдянмялидир. Биринъи мцддят цчцн сыьорта щаггы
юдяндикдян сонра галан сыьорта щаггы 4 ай мцддятиндя юдянмялидир.
6.6 Мцгавиля цзря сыьорта щаглары щям нягди, щям дя нягдиййясиз гайдада
юдянилир. Биринъи мцддят цчцн сыьорта щаглары юдяндикдян сонра сыьорталыйа 5 эцн
мцддятиндя сыьорта шящадятнамяси верилир.
6.7 Мцгавиля, щесабланмыш сыьорта щаггынын нягди гайдада юдяндийи, йахуд
нягдиййясиз щесаблашма йолу иля сыьортачынын щесабына дахил олдуьу эцндян
гцввяйя минир, щейванлар хястяликдян тяляф олдугда ися мцгавилянин гцввяйя
миндийи вахтдан 10эцн сонра филиалынын мясулиййяти башланыр.
6.8 Сыьорта щаглары 2-ъи мцддят цчцн мцяййян едилмиш вахтда дахил
олмадыгда, мцгавиля 4 ай мцддятиндя гцввядя галыр.
6.9 Щейванларын сыьорта щадисяси nəticəsində тяляф олмасы иля ялагыдар сыьорта
юдяниши юдянилдикдя мцгавиля битмиш щeсаб едилир вя бу барядя сыьорталыйа хябяр
верилир.
6.10 Мцгавиля цзря сыьорталыйа верилмиш сыьорта шящадятнамяси итирилдикдя
онун тяклифнамяси ясасында она итирилмиш шящадятнамянин дубликаты верилир.

6.11 Цч вя даща артыг илляр ярзиндя щейванларыны ардыъыл там дяйяриндя
сыьорта етдирмиш, лакин щямин мцддятдя сыьорта юдяниши алмамыш сыьорталыйа
щесабланмыш сыьорта щаггындан 3 ил мцддятиня – 10%, 4 ил мцддятиня-20%, 5 ил вя
даща артыг мцддятя ися – 30% мябляьиндя эцзяшт верилир.
7. SIĞORTAÇININ HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
7.1 Сыьорта олунан щейванлара йериндя baxış keçirmək;
7.2.Sığorta hadisəsi nəticəsində dəyən zərər məbləğini qanunvericiliyə
uyğun olaraq müəyyən etmək və sığorta ödənişinin verilməsini təmin etmək;
7.3 .Əgər sığorta olunmuş əmlaka ziyan üçüncü şəxsin (sığora etdirənin özü
olmayan) təqsiri üzündən dəymişdirsə, onda sığorta ödənişi vermiş sığortaçı
(təqsirkara) 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. Bаьланмыш сыьорта мцгавилясинин бир нцсхяси вахтында сыьорталыйа
чатдырмалы;
7.7. Sыьорта щаггындан эцзяштли мцяййян етмяли ;
7.8. Sыьорталыйа сыьорта юдянишинин верилмяməсинин сябяби барядя мялумат
вермяли ;
7.9. Mцгавилянин 2-ъи мцддятинин баша чатмасына 10 эцн галмыш сыьорталыны
хябярдар етмяли ;
7.10. Sыьорта щадисяси нятиъясиндя сыьорталанмыш ямлака дяйя билян зярярин
гаршысынын алынмасы вя йа азалдылмасы цчцн сыьорталынын хяръини юдямяли;
7.11. Daмьаланмасы вя ишарялянмясиня имкан олмайан щейванларын айдын
хцсусиййятлярини, йяни рянэи вя нишанялярини йохламалы;
7.12. Sыьорталанан щейванларын сахланма шяраитини – гуллуг едилмяси вя
йемин лазымы дяряъядя олмасыны йохламалыдыр.
7 13. 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 müddətdə ödəmək;
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 Tələf olmuş heyvanların cəsədini sığortaçiya təqdim etmək.
8.8.Sыьорталанмалы щейванларын айдын хцсусиййятлярини, йяни рянэи вя
нишанялярини тяклифнамядя эюстярмялидир.
8.9.Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquq və vəzifələr.

9. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ
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.
9.8.Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquq və vəzifələr.
10. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNİN ETİBARSIZ SAYILMASI
10.1. Sыьорта обйекти мцсадиря едилдикдя;
10.2. Mцгавиля баьландыьы анда сыьорта обйекти мювъуд олмадыгда;
10.3. Sыьорта мцгавиляси иля ямлак онун щягиги дяйяриндян артыг мябляьдя
сыьорталандыгда.
10.4.Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquq və vəzifələr.
11.İKİLİ (ÇOXQAT) SIĞORTA
11.1. Sığorta məbləği sığorta müqaviləsi bağlandığı andakı həqiqi
dəyərindən - sığorta dəyərindən çox olduğu halda (ikili və ya çoxqat sığorta
halında), həmin müqavilə sığorta məbləğinin sığorta dəyərindən artıq olan
hissəsində etibarsızdır.
11.2. Sığortalı tərəfindən qanunsuz gəlir əldə 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 heyvanlarının sığortası üzrə müqavilədə müəyyən edilmiş
sığorta məbləği sığorta dəyərinin 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.
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, həmçinin 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
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. Тяляф олмуш щейванлар цчцн зярярин мигдары вя сыьорта юдянишинин
мябляьи тяклифнамядя вя сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян гиймятляр ясасында
мцяййян едилир. Зярярин мигдарындан хяздярили вящши щейванларын вя ев
довшанларынын дяриляринин дяйяри чыхылыр.
16.2. Щейванлар тяляф олдугда байтар мцтяхяссисляринин ряй вя
сянядляриндян истифадя едилир.
16.3. Щейванларын тяляф олмасы, йаньын вя тябии фялакят нятиъясиндя баш
вермишся, бу щалда сыьорта юдяниши байтар хидмяти мцтяхяссисинин ряйи олмадан
тяртиб олунмуш акт цзря верилир.
16.4. Сыьорталыйа щейванларын тяляф олмасы нятиъясиндя сыьорта юдяниши,
мцгавилядя эюстярилян ямлак щансы фаиздя сыьорта олмушдурса, зяряр мябляьиндян
дя щямин фаизля щесабланыб юдянилир.
16.5. Сыьорта юдяниşи мцгавилядя эюстярилян сыьорта мябляьиндян чох ола
билмяз.

16.6. Щейванларын тяляф олмасы иля ялагядар тяртиб олунмуш акты, онун тяртиб
едилмясиндя иштирак едян бцтцн шяхсляр тяряфиндян имзаланыр вя филиалын мющрц иля
тястиг едилир.
16.7. Sыьортанын юз ющдяликлярини йериня йетирмямяси нятиъясиндя щейванлар
тяляф оларса вя бу зярярин мигдарынын артмасына сябяб оларса, онда сыьорта
юдянишиндян артан мябляь чыхылаъагдыр.
16.8. Sыьортачы мцвафиг форма актыны вя сыьорта юдяниши иля ялагядар лазымы
сянядляри aлдıгдан сонра 30 эцн мцддятиндя сыьорта юдянишинин верилмясини тямин
едир.
16.9. Sыьорта юдянишинин верилмяси цзцрлц сябябляр олмадан эеъикдирилдийи
щалларда, сыьортачы щяр эеъикдирилмиш эцн цчцн сыьорта юдянишинин 0,2%-и
мигдарында дяббя пулу (ъяримя) юдяйир.
16.10. Щейванларын
хястялик нятиъясиндя тяляф олмасы факты байтар
мцтяхяссисинин вердийи ряй ясасында мцяййян едилир.
16.11. Тябии фялакятлярин фактыны вя онларын интенсивлийини мцяййян етмяк
цчцн щидрометеороложи хидмяти органларынын мялуматларындан истифадя едилир. Лазым
эялдийи щалларда сыьортачы тяряфиндян акт тяртиб едилян заман щейванларын тяляф
олдуьу йеря эедилмялидир.
16.12. Яэяр щейван тяляф олдуьу эцня сыьорталынын тясяррцфатында ейни нюв
вя йашда олан щейванлар сыьорта едилмиш щейванларын сайындан чох оларса вя тяляф
олмуш щейванларын сыьорталандыьыны мцяййян етмяк мцмкцн олмазса, мцгавиля
цзря мцяййян едилмиш сыьорта мябляьи, тяляфат эцнцня сыьорталынын тясяррцфатында
фактики бу нюв щейванларын сайына бюлцнцр. Беля щалда сыьорта юдяниши щямин
щейванын пайына дцшян мябляьдя верилир. Галан щейванлар мцвафиг олараг
азадылмыш сыьорта мябляьиндя мцгавилянин сонуна кими сыьорта олунмуш сайылылар.
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 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 qanunvericiyə və ya sığorta müqaviləsinə görə
sыьорта щадисяси hesab edilmədikdə ;
17.8.Sığortalı və ya faydalanan şəxs baş vermiş sığorta hadisəsi barədə
sığortaçıya təxirəsalınmadan məlumat vermədikdə .

17.9.Sığortalı və ya faydalanan şəxs sığorta hadisəsi zamanı və ondan
sonrakı müddətdə sığortalanmış heyvanın xilas edilməsi, saxlanması və zərərin
qarşısının alınması üçün tədbir görmədikdə ;
17.10. Sığortalıya və ya faydalanan şəxsə sığorta ödənişinin verilməsindən
imtina üçün sığortaçı qanunvericiliyə zidd olmayan başqa əsaslar da göstərə bilər;
17.11.Sığorta ödənişinin verilməsindən imtina edilməsi barəsində
sığortaçının qərarı sığortalıya yazılı şəkildə verilir və burada imtinanın səbəbləri
əsaslandırılır.
17.12.Hейванын тяляф олмасы бу гайдаларын 4.1 бяндиндя эюстярилян
щадисяляр нятиъясиндя баш вермямишдирся ;
17.13.Hейванын тяляф олмасы щалда сыьортачыйа вахтында мялумат
верилмядикdя;
17.14.Sялащиййятли органлардан алынмыш мялуматларда сыьорта щадисяляринин
фактынын тястиг олунмадыьы щалларда ;
17.15. Bайтар мцтяхяссисляринин эюстяришляриня ямял едилмядикдя.
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.

