FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI ÜZRƏ
YADDAŞ VƏRƏQƏSİ
Fərdi qəza sığortası sığorta olunan bədbəxt hadisə nəticəsində öldükdə, ümumi, yaxud peşə əmək
qabiliyyətini tam və ya qismən itirdikdə, yaxud bədbəxt hadisə nəticəsində sağlamlığına başqa cür
xəsarət dəydikdə, müqavilədə müəyyən edilən məbləğdə, həmçinin sığorta olunanın əlavə
xərclərinin əvəzinin tam və ya qismən ödənilməsi miqdarında sığorta ödənişinin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur. 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 +99436 554 3999
(055 336 66 11) telefon nömrəsi vasitəsilə
“Naxçıvansığorta” ASC və ya onun nümayəndəsinə xəbər verin.
2. Hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxslər varsa, “Təcili yardım” xidmətinə (103), zərurət olduqda
FHN (112), Polis orqanına (102) və digər lazımi qurumlara hər hansı vasitə ilə xəbər verin.
3. “Təcili yardım” gələnədək xəsarət alanlara ilk tibbi yardım göstərin.
4. Sığorta şirkətinin nümayəndəsi və (və ya) digər səlahiyyətli şəxslər baxış keçirənədək hadisə
yerində heç bir dəyişiklik etməyin.
5. 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.
6. Sığorta şirkətinin nümayəndəsinin təlimatlarına riayət edin.
7. Hadisə barədə şifahi məlumatın verildiyi vaxtdan 3 iş günü ərzində yazılı sığorta tələbinin
formasını 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. Müqavilə ilə hərbi risklərin sığortalanması nəzərdə tutulmayıbsa, hadisənin baş verməsinin
hərbi əməliyyatlar və ya hərbi xarakterli tədbirlər hesab edilən halların nəticəsi olması;
2. Sığortalanmış şəxs, zərərin qarşısını almaq və ya həcmini azaltmaq üçün lazımi və mümkün
tədbirləri görmək iqtidarında olduğu halda, həmin tədbirləri qəsdən görməməsi; bu zaman sığorta
ödənişindən o həcmdə imtina edilə bilər ki, sığortalı mümkün tədbirləri görmüş olsaydı, zərərin
miqdarı həmin həcmdə azalmış olardı;
3. sığortaçının sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırmasına sığortalı tərəfindən
maneçilik törədilməsi;
4. sığorta predmeti, sığorta hadisəsi barəsində sığortalının sığortaçıya qəsdən yanlış məlumat
verməsi nəticəsində sığortaçının sığorta riskini qiymətləndirmək, həmçinin sığorta hadisəsinin

səbəblərini və (və ya) dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən
məhrum olması;
5. baş vermiş hadisənin qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta hadisəsi hesab
edilməməsi;
6. sığorta hadisəsinin sığorta haqqı və ya onun hər hansı bir hissəsinin qanunvericilikdə və ya
müqavilədə nəzərdə tutulmuş ödənilməsi müddəti başa çatdıqdan 15 gün sonra, Sığorta
qaydalarında nəzərdə tutulmuş halda isə sığortaçının müəyyən etdiyi müddətin başa çatmasından
3 gün sonra baş verməsi halında sığorta haqqı və ya onun müvafiq hissəsi ödənilməmiş olduqda;
Ümumi İstisnalar
1. Sığortalının və/və ya sığorta olunanın və/və ya faydalanan şəxsin qərəzli hərəkətləri;
2. Nüvə pаrtlаyışının təsiri, rаdiаsiyа və rаdiоаktiv şüаlаnmа;
3. Sığorta olunanın xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlı olmayan hərbi əməliyyаtlаr, mаnеvrlər və ya
digər hərbi tədbirlər;
4. Vətəndаş mühаribəsi, hər cür хаlq iğtişаşlаrı və ya tətillər;
5. Sığortalanmış şəxsin alkoqollu, narkotik və ya toksik sərxoşluğu, o cümlədən belə sərxoş
vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi və həmçinin nəqliyyat vasitəsini belə sərxoş
vəziyyətdə olan şəxsə və ya uyğun kateqoriyalı nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan
şəxsə idarə etmək üçün verməsi;
6. İdаrə еdilməsi üçün хüsusi icazə tələb оlunаn nəqliyyаt vаsitəsinin bеlə icazə оlmаdan sığorta
olunan tərəfindən idаrə еdilməsi, Sığorta olunanın cinаyət törətməsi;
7. Sığorta olunanın intihar etməsi və ya buna cəhd göstərməsi;
8. Psiхi və ya аğır əsəb pоzuntulаrı;
9. Sui-qəsd və ya sui-qəsdə cəhd;
10. İnsan həyatını xilas еtmək məqsədi ilə еdildiyi hallar istisna оlmaqla, bilərəkdən özünü xüsusi
təhlükə altına atma;
11. Sığоrta şəhadətnaməsində başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, zəlzələ, sеl, vulkan püskürməsi
və tоrpaq sürüşməsi;
12. Bütün növ xəstəliklər və оnların nəticələri;
13. Sığоrta təminatına daxil оlan qəzanın tələb еtmədiyi təqdirdə, aparılan cərrahiyyə
əməliyyatları və müxtəlif növ şüaların qəbulu;
14. Sığortalanmış şəxsin sığorta hadisəsinin əlamətlərini daşıyan hadisə ilə birbaşa əlaqəsi olan
qanunsuz hərəkətləri;

