“İCBARİ SIĞORTALAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
QANUNUNDAN ÇIXARIŞ
Maddə 5.3. Mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan və ya ona faktiki sahibliyi həyata keçirən
şəxs həmin əmlakla bağlı icbari sığorta müqaviləsi bağlamaq üçün daşınmaz əmlakın icbari
sığorta növünün aparılmasına icazəsi olan hər hansı sığortaçını seçməkdə sərbəstdirlər.
Maddə 8.1-1. İcbari sığorta müqaviləsi yalnız “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi vasitəsilə bağlandığı və həmin
sistemin informasiya ehtiyatında mövcud olduğu halda etibarlıdır.
Maddə 35.1. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası daşınmaz əmlakın yanğın və ya digər
hadisələr nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən
zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.
Maddə 35.4. Yaşayış binalarının, yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortası onların
konstruktiv elementlərinə, otaqlarına, o cümlədən şüşələr də daxil olmaqla qapı və pəncərə
konstruksiyalarına, su, kanalizasiya və qaz təchizatına, habelə istilik sisteminə aid borulara,
rabitə, elektrik və digər naqillərinə, bəzək elementlərinə, o cümlədən bütün növ xarici, yaxud
daxili mala və suvaq işlərinə, divar, tavan və döşəməyə dəyən zərərlərə təminat verir.
Maddə 36.1. Daşınmaz əmlakın sığorta risklərinin – yanğın, ildırım düşməsi, məişətdə və
istehsalatda istifadə olunan qazın partlayışı, elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma,
buxar qazanlarının, qaz anbarlarının, qaz kəmərlərinin, maşınların, aparatların və digər
oxşar qurğuların və ya cihazların partlayışı, su, istilik, kanalizasiya kəmərlərinin və yanğın
söndürmə sistemlərinin qəzası, habelə qonşu tikililərdən, yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrindən, yaşayış evlərindən və binalarından, mənzillərdən, otaqlardan daxil olan su
nəticəsində subasma, hər hansı predmetin və ya onun hissələrinin düşməsi, atılması,
dəyməsi, dağılması, axıdılması və digər bu kimi formalarda təsiri, yerüstü nəqliyyat
vasitəsinin dəyməsi, təbii fəlakətlər - zəlzələ, vulkan, fırtına, qasırğa, tufan, dolu, sel,
daşqın, leysan, yer sürüşməsi, üçüncü şəxslərin hərəkətlərinin baş verməsi nəticəsində
zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunur.
Maddə 36.3. Əmlakın aşağıdakı hallar nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər
hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunmur:
 sığortalının, faydalanan şəxsin və ya onların rəhbər işçilərinin hadisənin baş verməsinə
yönəldilmiş qəsdən etdiyi hərəkətlər;
 sığortalanmış əmlaka təmir, emal və ya digər istehsalat məqsədləri üçün tətbiq olunan
istehsal alovunun, yaxud istiliyin təsiri nəticəsində, eyni zamanda yanğın baş verməmişdirsə,
belə əmlaka zərərin dəyməsi;
 hadisə zamanı və ya hadisədən sonra əmlakın hər hansı hissəsinin oğurlanması;
 qrunt sularının səviyyəsinin dəyişməsi;
 suyun borulardan və ya rezervuardan şaxta vurma, aşınma, yeyilmə, tədricən xarab olma,
boruların və rezervuarların təmiri, köçürülməsi və ya tutumunun artırılması nəticəsində axması.
Maddə 32. Sığortaçı bu şəhadətnamə …üzrə əmlaka dəyən zərərlə bağlı öhdəliklərini ödəmə
qabiliyyətinin olmamasına görə yerinə yetirə bilmədikdə, zərərin əvəzi sığorta olunanın
müraciəti əsasında İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən kompensasiya ödənişi verilməklə ödənilir.
QEYD:
1. Sığortalının bağladığı icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu barədə mobil telefon
və internet vasitəsilə müvafiq informasiya sistemindən təsdiqləyici bilgi almaq və həmin
müqavilədə əks olunan məlumatları əldə etmək imkanı vardır.
2. Sığortalı və ya sığorta olunan bu şəhadətnamə əsasında bağlanmış icbari sığorta
müqaviləsi üzrə hüquqlarının pozulduğunu hesab etdiyi hallarda 404-46-99 nömrəli telefonla
və ya www.sigorta.maliyye.gov.az internet səhifəsində mövcud olan “Sorğu və müraciətlər”
bölməsi, yaxud info@maliyye.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə Bakı şəhəri, Səməd
Vurğun küçəsi-83 ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət
Sığorta Nəzarəti Xidmətinə şikayət edə bilər.

