
Sığortaçının adı: _______________________________________
Hesabat tarixi: «____»______________20____ il  tarixə

Məbləğ
(manatla)

A1 1.
Hesabat dövrü ərzində bağlanmış sığorta 
(təkrarsığorta) müqavilələri üzrə hesablanmış məcmu 
sığorta haqları

1110

A2 2.

Hesabat dövrü ərzində sığorta (təkrarsığorta) 
müqavilələrinin bağlanması üzrə göstərilən vasitəçilik 
xidmətləri üçün hesablanmış komisyon muzdlar,  
təkrarsığortalılara hesablanmış komisyon muzdlar

1111

A3 3.

Hesabat dövrü ərzində sığorta (təkrarsığorta) 
müqavilələrinə xitam verilməsi və ya onların 
şərtlərinin dəyişdirilməsi nəticəsində qaytarılan 
sığorta (təkrarsığorta) haqları

1112

A4 4. Düzəliş edilmiş məcmu sığorta haqları («1110»-
«1111»-«1112») 1113

A5 5. Hesabat dövrünün əvvəlinə qazanılmamış sığorta 
haqları ehtiyatının baza hissəsi 1114

A6 6. Hesabat dövrünün sonuna qazanılmamış sığorta 
haqları ehtiyatının baza hissəsi 1115

A7 7. Qazanılmış məcmu sığorta haqları («1110»+«1114»-
«1115») 1116

A8 8. Düzəliş edilmiş qazanılmış məcmu sığorta haqları 
(«1116»-«1111»-«1112») 1117

«Sığortaçıların tələb olunan 
kapitalının 

müəyyənləşdirilməsi 
Qaydaları»na Əlavə № 1

1. Ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsinin                                             
«Sığorta haqları» metodu ilə hesablanması

Sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin ümumi sığorta sahəsi üzrə tələb olunan 
səviyyəsi haqqında HESABAT (rüblük)

Forma № 1.

Sıra 
sayı Göstəricilərin adı Sətrin 

kodu



A9 9.

Gələcək hesablamaların aparılması üçün sığorta  
(təkrarsığorta) müqavilələri üzrə düzəliş edilmiş 
məcmu sığorta haqları və ya düzəliş edilmiş 
qazanılmış məcmu sığorta haqları (əgər «1113» ≥ 
«1117», onda «1113»; əgər «1113» < «1117», onda 
«1117»)

1118

A10 10. Aralıq yekun («1118» x 0,16) 1119

A11 11.

Son 3 hesabat dövrü ərzində hesablanmış məcmu 
sığorta ödənişlərindən bu ödənişlərdə 
təkrarsığortaçıların payı çıxıldıqdan sonra qalan 
sığorta ödənişləri («1121» + «1122» + «1123»)

1120

A12 12.
Hesabat dövrü ərzində hesablanmış məcmu sığorta 
ödənişlərindən bu ödənişlərdə təkrarsığortaçıların payı 
çıxıldıqdan sonra qalan sığorta ödənişləri 

1121

A13 13.

Hesabat dövründən 1 il əvvəlki hesabat dövrü ərzində 
hesablanmış məcmu sığorta ödənişlərindən bu 
ödənişlərdə təkrarsığortaçıların payı çıxıldıqdan sonra 
qalan sığorta ödənişləri

1122

A14 14.

Hesabat dövründən 2 il əvvəlki hesabat dövrü ərzində 
hesablanmış məcmu sığorta ödənişlərindən bu 
ödənişlərdə təkrarsığotaçıların payı çıxıldıqdan sonra 
qalan sığorta ödənişləri

1123

A15 15. Son 3 hesabat dövrü ərzində hesablanmış məcmu 
sığorta ödənişləri («1125» + «1126» + «1127») 1124

A16 16. Hesabat dövrü ərzində hesablanmış məcmu sığorta 
ödənişləri 1125

A17 17. Hesabat dövründən 1 il əvvəlki hesabat dövrü ərzində 
hesablanmış məcmu sığorta ödənişləri 1126

A18 18. Hesabat dövründən 2 il əvvəlki hesabat dövrü ərzində 
hesablanmış məcmu sığorta ödənişləri 1127

A19 19.
Dürüstləşdirici əmsal (əgər «1120» / «1124» > 0,5, 
onda «1120» / «1124»; əgər «1120» / «1124»  ≤ 0,5, 
onda 0,5)

1128

A20 20. Ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsi 
(«1119» x «1128») 1129

Məbləğ
(manatla)

Sıra 
sayı Göstəricilərin adı Sətrin 

kodu

Qeyd: Hesabat dövrü ərzində bağlanmış sığorta (təkrarsığorta) müqavilələri üzrə hesablanmış məcmu sığorta haqları
dedikdə, həmin müqavilələr üzrə hesablanmış sığorta (təkrarsığorta) haqlarının cəmi başa düşülür.

2. Ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsinin                                                      
«Sığorta ödənişləri» metodu ilə hesablanması



B1 1. Son 3 hesabat dövrü ərzində hesablanmış məcmu 
sığorta ödənişləri («2111» + «2112» + «2113») 2110

B2 2. Hesabat dövrü ərzində hesablanmış məcmu sığorta 
ödənişləri 2111

B3 3. Hesabat dövründən 1 il əvvəlki hesabat dövrü ərzində 
hesablanmış məcmu sığorta ödənişləri 2112

B4 4. Hesabat dövründən 2 il əvvəlki hesabat dövrü ərzində 
hesablanmış məcmu sığorta ödənişləri 2113

B5 5. Hesabat dövrünün sonuna bildirilmiş, lakin 
tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı 2114

B6 6. Son üç hesabat dövrünün əvvəlinə bildirilmiş, lakin 
tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı 2115

B7 7.
Gələcək hesablamaların aparılması üçün məcmu 
sığorta ödənişləri (1/3 x («2110» + «2114» - «2115») 
x 0,26)

2116

B8 8.
Dürüstləşdirici əmsal (əgər «1120» / «1124» > 0,5, 
onda «1120» / «1124»; əgər «1120» / «1124»  ≤ 0,5, 
onda 0,5)

2117

B9 9. Ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsi 
(«2116» x «2117») 2118

Məbləğ
(manatla)

C1 1.
Hesabat tarixinə ödəmə qabiliyyətinin hesablanmış
tələb olunan səviyyəsi  («1129» və ya «2118»dən
böyük olanı)

3110

C2 2. Əvvəlki hesabat tarixinə ödəmə qabiliyyətinin tələb
olunan səviyyəsi 3111

C3 3.

Hesabat dövrünün sonuna bildirilmiş, lakin
tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatından bu ehtiyatda
təkrarsığortaçıların payı çıxıldıqdan sonra qalan
məbləğ

3112

C4 4.

Hesabat dövrünün əvvəlinə bildirilmiş, lakin
tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatından bu ehtiyatda
təkrarsığortaçıların payı çıxıldıqdan sonra qalan
məbləğ

3113

C5 5.

Əvvəlki hesabat tarixinə ödəmə qabiliyyətinin düzəliş
edilmiş tələb olunan səviyyəsi (əgər «3112»≥«3113», 
onda «3111»; «3112» <«3113» onda «3111» x
(«3112» / «3113»))

3114

C6 6.
Hesabat tarixinə sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin
tələb olunan səviyyəsi («3110» və «3114»dən böyük
olanı) 

3115

3. Ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsi

Sıra 
sayı Göstəricilərin adı Sətrin 

kodu



M.Y.

İdarə Heyətinin sədri:               ____________           ______________

Baş mühasib:                      ____________           ______________

                                                                imza                                       A.S.A

                                                          imza                                       A.S.A


