
Məbləğ
(manatla)

A1 1. Risk kapitalı («5113» - «5111») 5110
A2 2. Sığorta ehtiyatlarının məcmu məbləği 5111
A3 3. Məcmu sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 5112
A4 4. Məcmu sığorta məbləği 5113
A5 5. Məcmu sığorta məbləğində təkrarsığortaçıların payı 5114

A6 6. Risk kapitalı («5118» - «5116») 5115
A7 7. Sığorta ehtiyatlarının məcmu məbləği 5116
A8 8. Məcmu sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 5117
A9 9. Məcmu sığorta məbləği 5118
A10 10. Məcmu sığorta məbləğində təkrarsığortaçıların payı 5119

A11 11. Risk kapitalı («5123» - «5121») 5120
A12 12. Sığorta ehtiyatlarının məcmu məbləği 5121
A13 13. Məcmu sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 5122
A14 14. Məcmu sığorta məbləği 5123
A15 15. Məcmu sığorta məbləğində təkrarsığortaçıların payı 5124

A16 16. Risk kapitalı («5128» - «5126») 5125
A17 17. Sığorta ehtiyatlarının məcmu məbləği 5126
A18 18. Məcmu sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 5127
A19 19. Məcmu sığorta məbləği 5128
A20 20. Məcmu sığorta məbləğində təkrarsığortaçıların payı 5129

A21 21. Təkrarsığortaçıların payı nəzərə alınmadan risk kapitalı («5110» +
«5115» + «5120»+«5125») 5130

Yekun

a) Müddəti 1 ilə qədər olan və hesabat dövrünün sonuna qüvvədə olan sığorta müqavilələri üzrə

«Sığortaçıların tələb olunan 
kapitalının 

müəyyənləşdirilməsi 
Qaydaları»na Əlavə № 3

Forma № 3.

Sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin həyat                                                                 sığortası sahəsi 
üzrə tələb olunan səviyyəsi haqqında                                        HESABAT (rüblük)

Sığortaçının adı: _______________________________________

Hesabat tarixi: «____»______________20____ il tarixə 

Sıra 
sayı Göstəricilərin adı Sətrin 

kodu
I. Həyatın ölüm halından sığortasını nəzərdə tutan sığorta müqavilələri

b) Müddəti 1 ildən 3 ilə qədər olan və hesabat dövrünün sonuna qüvvədə olan sığorta 
müqavilələri üzrə

c) Müddəti 3 ildən 5 ilə qədər olan və hesabat dövrünün sonuna qüvvədə olan sığorta 
müqavilələri üzrə

d) Müddəti 5 ildən çox olan və hesabat dövrünün sonuna qüvvədə olan sığorta müqavilələri üzrə



A22 22.

Məcmu sığorta ehtiyatlarında və məcmu sığorta məbləğində
təkrarsığortaçıların payı çıxıldıqdan sonra qalan risk kapitalı
(«5130» + «5112» - «5114» + «5117» - «5119» + «5122» -
«5124»+ «5127» - «5129»)

5131

A23 23. Dürüstləşdirici əmsal (əgər «5131» / «5130» > 0,5, onda «5131» /
«5130»; əgər «5131» / «5130» ≤ 0,5, onda 0,5) 5132

A24 24.

Həyatın ölüm halından sığortasını nəzərdə tutan sığorta
müqavilələri üzrə ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsi
((«5110» x 0,0002 +«5115» x 0,001 + «5120» x 0,0015 + «5125»
x 0,003) x «5127»))

5133

B1 1. Hesabat dövrünün sonuna sığorta ehtiyatlarının məbləği 5134

B2 2. Sığorta ehtiyatlarının hesablama üçün məbləği («5134» x 0,04) 5135

B3 3. Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla hesabat
dövrünün sonuna sığorta ehtiyatlarının məbləği 5136

B4 4. Dürüstləşdirici əmsal (əgər «5136» / «5134» > 0,85, onda «5136» /
«5134»; əgər «5136» / «5134» ≤ 0,85, onda 0,85) 5137

B5 5.
Həyatın ölüm halından sığortasını nəzərdə tutmayan sığorta
müqavilələri üzrə ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsi
(«5135» x «5137»)

5138

C1 5139

M.Y.

                                                          imza                                       A.S.A

Həyat sığortası müqavilələri üzrə sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin 
tələb olunan səviyyəsi («5133» + «5138»)

İdarə Heyətinin sədri:               ____________           ______________
                                                                imza                                       A.S.A

Baş mühasib:                      ____________           ______________

II. Həyatın ölüm halından sığortasını nəzərdə tutmayan sığorta müqavilələri


