
Forma № 12

(manat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z1 Həyat sığortası 

o cümlədən
A1 həyatın ölüm halından sığortası
A2 həyatın yaşam sığortası
A3 annuitet sığortası
A4 əmək qabiliyyətinin sığortası
A5 sağalmaz xəstəliklərdən sığorta
Z2 Qeyri-həyat sığortası

o cümlədən
Y1 Şəxsi sığorta

o cümlədən
B1 fərdi qəza və xəstəlik səğortası
B2 tibbi sığorta
B3 səfər sığortası

şəxsi sığortaya aid olan digər siniflər
-

Y2 Əmlak sığortası
o cümlədən

CC1 əmlakın sığortası
o cümlədən

C1 əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası
C2 avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası
C3 dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 
C4 hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 
C5 su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası
C6 yüklərin (nəqliyyat) sığortası
C7 kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası
C8 kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər
o cümlədən

C9 işçilərin dələduzluğu sığortası
C10 pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta
C11 titul sığortası
DD1 mülki məsuliyyətin sığortası 

o cümlədən
D1 avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

D2 dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

Müqavilələrin sayı

fiziki şəxslər hüquqi şəxslər fiziki şəxslər hüquqi şəxslər

Predmetlərin sayı

Azərbaycan Respublikasının                                                
Maliyyə Nazirliyinin                                                                   

24 dekabr 2010-cu il tarixli                                                                    
İ-216 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

SIĞORTA MÜQAVILƏLƏRI HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

Sığortaçının adı ____________________________________________________________

Hesabat dövrü __________________________________________________________

ilin əvvəlindən artan yekunla                                                                                             

Sığortanın sinifləri Ümumi sığorta 
riski

Sığorta 
predmetlərinin 

sayı

Müqavilələrin
 sayı

Hesablanmış 
sığorta haqları

Bir müqavilə üzrə Bir predmet üzrə

Orta sığorta riski



D3 hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası
D4 su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası
D5 yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası
D6 mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası
D7 peşə məsuliyyətinin sığortası
D8 işəgötürənin məsuliyyət sığortası
D9 ümumi mülki məsuliyyətin sığortası
D10 hüquqi xərclərin sığortası

mülki məsuliyyətin sığortası üzrə digər siniflər :
o cümlədən :

EE1 kredit sığortası
o cümlədən

E1 kreditlərin sığortası
E2 ipoteka sığortası

kreditlərin sığortası üzrə digər siniflər
FF1 qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

o cümlədən
F1 əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta
F2 işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta
Y3 İcbari sığorta

o cümlədən
G1 nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
G2 sərnişinlərin icbari sığortası
G3 icbari ekoloji sığortası
G4 yanğından icbari sığorta
G5 Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası
G6 tibbi personalın AİDS-dən sığortası
G7 hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

G8 məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi 
sığortası

G9 dövlət qulluqçularının icbari sığortası 
G10 diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası
G11 auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

G12 İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

G13 daşınmaz əmlakın icbari sığortası
G14 daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
G15 avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
G16 sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası
H1 Cəmi
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