KOMPENSASIYA ÖDƏNIŞINƏ DAIR İCBARİ SIĞORTA BÜROSUNA ƏRIZƏ
1. Ərizəçi haqqında məlumat:

1.1. Soyadı:

1.2. Adı:
1.3.Atasının adı:
1.4. Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd:
Şəxsiyyət vəsiqəsi:

1.4.1.
1.5. Seriya:

1.4.2.

və ya əvəzedici sənədin adı:

1.6. Nömrə:

1.7. Verilmə tarixi:

1.8. Sənədi verən orqanın adı:

2. Zərərçəkənin maraqlarını təmsil etmək hüququnu təsdiq edən sənədin adı və rekvizitləri:

3. Ərizəçinin zərərçəkən(lər)ə münasibəti: zərərçəkənin özü, nümayəndə, qanuni nümayəndə və s:

4.1. Qeydiyyatda olduğu ünvan:
4.2. Faktiki ünvan:
4.3. Elektron poçt ünvanı:
Stasionar telefon (kod, nömrə):
Mobil telefon (kod, nömrə):
Poçt indeksi:
“İcbari sığortalar haqqında” 2011-ci il 24 iyun tarixli, 165-IVQ nömrəli Qanunun 32.1.2., 32.1.3., 33-cü
maddələrinə əsasən

-ci il tarixdə, saat

radələrində,

ünvanda baş vermiş və aşağıda adları qeyd olunan şəxslərin sağlamlığına zərər vurulmasına səbəb olan yol-nəqliyyat hadisəsi
ilə əlaqədar kompensasiya ödənişi verməyinizi xahiş edirəm.
Zərərçəkən(lər)in soyadı, adı, atasının adı

Zərərin nəticəsi
(yüngül xəsarət, az ağır, ağır xəsarət, əlillik, sağlamlıq imkanlarının
məhdudluğu, ölüm)

1
2
3
4
5
Yol-nəqliyyat hadisəsində zərər vuran şəxs haqqında məlumat: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(zərərvuran şəxs fiziki şəxsdirsə onun soyadı, adı, atasının adı, hüquqi şəxsdirsə, onun tam adı və VÖEN-i göstərilməlidir, zərərvuran şəxs məlum
deyilsə “naməlum” sözü yazılmalıdır)

İcbari Sığorta Bürosuna (İSB) müraciət edilənədək zərərin əvəzinin ödənilməsi tələbi ilə _______________________________
___________________________________________________________________________________müraciət olunub.
(cavabdehin və ya səlahiyyətli orqanın adı)

Əvəzi ödənilmiş zərər ______________________________________________________

AZN təşkil etmişdir.

(ödəniş alıb-almadığınızı qeyd edin, əgər almısınızsa, məbləği göstərin)

Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur: (müvafiq sənədin qarşısında işarə qoyun)

vərəqdə

Sənədin adı
zərərçəkən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
vərəq
Sağlamlığa dəyən zərər üzrə xəsarətin dərəcəsi haqqında həkim arayışı, əlillik və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu
halında isə əlilliyin qrupunu, səbəbini və təyin edilməsi tarixini əks etdirən Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının
arayışının surəti;
vərəq
Hadisə 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, ölənin ailə üzvlərinin kompensasiya ödənişlərinin alınmasına dair məlumatı əks etdirən, notariat qaydasında
təsdiq olunmuş birgə ərizəsi;
vərəq
Hadisə nəticəsində üçüncü şəxsin sağlamlığına zərər dəyməsi üzündən 3 il ərzində öldükdə, onun ölümünün hadisə ilə
səbəbli əlaqədə 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, ölənin ailə üzvlərinin kompensasiya
ödənişlərinin alınmasına dair məlumatı əks etdirən, notariat qaydasında təsdiq olunmuş birgə ərizəsi;
vərəq
Sağlamlığa vurulan zərərlə əlaqədar zərərçəkənə hər hansı ödəmə həyata keçirildikdə bu ödəməni təsdiq edən sənədin
müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
vərəq
Kompensasiya üzrə ödəniş formasının seçimi:
Poçt vasitəsilə
Bank hesabına köçürmə yolu ilə
Bankın rekvizitləri:
Bankın adı:
Kodu:

VÖEN:

S.W.I.F.T. :

Müxbir hesab:
Alan şəxs:
Hesab № :

Mən zərər vuran şəxsdən zərərin əvəzini tələb etmək hüququmun mənə veriləcək kompensasiya ödənişi məbləğində Büroya
keçməsinə etiraz etmirəm.
Mən bununla təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd etdiyim məlumatlar tam həqiqətə uyğundur. Məlumatlar həqiqətə uyğun olmadığı
təqdirdə İcbari Sığorta Bürosu ödədiyi kompensasiya ödənişini tam və ya müvafiq hissəsinin geri qaytarılmasını məhkəmədən
kənar və ya məhkəmə qaydasında tələb edə bilər.
Ərizəçi ____________ ___________________________________ “____” ______________ 201__ -ci il
(imza)

(soyadı, adı, atasının adı)

(tarix)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
İcbari Sığorta Bürosunun əməkdaşı tərəfindən doldurulur
Ərizə ____________ tarixdə qəbul edilmişdir.
İcbari Sığorta Bürosunun əməkdaşının imzası _________ _____________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

