SƏRNİŞİNLƏRİN İCBARİ FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI ÜZRƏ
YADDAŞ VƏRƏQƏSİ
Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası sərnişin daşımaları xidmətini həyata keçirən hava, su,
dəmiryolu və avtomobil nəqliyyatı vasitələrində olan sərnişinlərin həyatına və sağlamlığına sığorta
hadisəsi nəticəsində zərər dəyməsinə görə sığorta təminatının verilməsini nəzərdə tutur.
Nəqliyyat vasitəsi sərnişin daşıma xidmətini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar hərəkətdə olarkən və ya bu
məqsədlə dayanacaqlarda (hava limanlarında, dəniz, dəmiryolu və ya avtobus vağzallarında,
stansiyalarında, platformalarında və ya körpülərində) olarkən sığorta olunmuş sərnişinin nəqliyyat
vasitəsində olduğu müddət ərzində nəqliyyat vasitəsinin istismarı ilə əlaqədar onun bədən üzvlərinin,
toxumalarının zədələnməsi nəticəsində yüngül və ya ağır xəsarət alması, əmək qabiliyyətini tam və ya
qismən itirməsi, yaxud ölməsi faktı sığorta hadisəsi hesab edilir.
Nəqliyyat vasitəsində olan sığorta olunan sərnişin, onun öldüyü halda ailə üzvləri, onlar olmadığı
halda Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1159-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş digər vərəsələr
sığorta ödənişi almaq hüququna malikdirlər.
Sığortalının mütləq bilməli olduğu məsələlər
Hadisə baş verdikdə nə etməli?
1. Hadisə baş verdikdə _______ telefon nömrəsi vasitəsilə sığorta şirkətinə və 102 xidməti vasitəsi ilə
Polis orqanına dərhal məlumat verin.
2. Hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxslər varsa, “Təcili yardım” xidmətinə(103), zərurət olduqda FHN
(112) və digər lazımi qurumlara xəbər verin. “Təcili yardım” gələnədək xəsarət alanlara ilk tibbi
yardım göstərin.
3. Sığorta şirkətinin nümayəndəsi və (və ya) digər səlahiyyətli şəxslər baxış keçirənədək hadisə yerində
heç bir dəyişiklik etməyin.
4. Zərərin qarşısının alınması və həcminin azaldılması, hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması yaxud
digər fəsadlara səbəb olmaması, zərər çəkmiş şəxslərin həyatının xilas еdilməsi üçün ağlabatan və
mümkün olan bütün tədbirləri görün.
5. Zərərçəkənlərə icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu barədə məlumat verin.
6. Sığorta şirkətinin nümayəndəsinin təlimatlarına riayət edin.
7. Hadisə barədə şifahi məlumatın verildiyi vaxtdan 3 iş günü ərzində yazılı sığorta tələbinin forması sığorta
şirkətindən tələb edin və onu doldurularaq dərhal sığorta şirkətinə təqdim edin. Yazılı sığorta tələbi Sizin
tərəfinizdən və ya zərərçəkən şəxs tərəfindən təqdim oluna bilər.
Sığorta ödənişinin verilməsindən imtinanın əsasları
Aşağıdakı hallarda sığorta ödənişi verilmir:
1. Hadisə və ya hal hərbi əməliyyatlar, terrorçuluq, kütləvi iğtişaşlar, nüvə partlayışı, radioaktiv
çirklənmə ilə bağlı olduqda;
2. Sığorta tələbi üçüncü şəxsin pul, qiymətli kağızlar, qiymətli metallar və qiymətli daşlar, sənət əsərləri,
o cümlədən rəsm əsərləri, qravüralar, heykəllər, həmçinin modellər, plan və eskizlər, ixtira patentləri,
sənədlər, kitablar və yazılar şəklində olan əmlakına dəymiş zərərlə bağlı olduqda;
3. Sığorta tələbi mənəvi zərərlə və ya gəlir itkisi ilə bağlı olduqda;

4. Sığorta tələbi sığortalının və ya sığorta olunanın cərimə, dəbbə pulu, peniya ödəməsi üzrə əmlak
mənafeləri ilə bağlı olduqda;
5. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, sığortalının, zərərçəkənin
müvafiq hadisənin baş verməsinə yönələn qəsdən etdiyi hərəkəti və ya hərəkətsizliyi, habelə sığortalı,
zərərçəkən hadisə ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayət törətdikdə;
6. Baş vermiş hadisə icbari sığorta qanunlarına görə sığorta hadisəsi hesab edilmədikdə.

