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QAYDALARI



Bu Qaydalar “İcbari sığortalar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun 
tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 500 nömrəli Fərmanının 3.1.2-ci yarımbəndinin 
icrası məqsədilə hazırlanmışdır və avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin (bundan sonra – “şəhadətnamə”) forması, 
onun çap olunması və doldurulması ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.

1. Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
icbari sığorta şəhadətnaməsinin forması

1.1.  Şəhadətnamənin forması üz və arxa hissədən ibarət olmaqla, bu Qaydalara 
Əlavədə müəyyən edilir.

1.2. Şəhadətnamə formasının üz hissəsində sığortaçı, sığortalı və avtonəqliyyat 
vasitəsinə dair məlumatların, həmçinin avtonəqliyyat vasitəsi sahibinin mülki 
məsuliyyətinin icbari sığortası müqaviləsinin əsas şərtlərinin qeyd olunmasını nəzərdə tutan 
cədvəl əks etdirilir.

1.3. Şəhadətnamə formasının arxa hissəsində “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun 5.3-cü, 8.1-1-ci, 21.1-ci, 25-ci, 32-ci, 52.1-ci, 53.4-cü və 54-cü 
maddələrindən çıxarışlar qeyd edilir.

2. Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
icbari sığorta şəhadətnaməsinin formasının çap olunması qaydası

2.1. Şəhadətnamə blankları bu Qaydalara Əlavədə müəyyən edilmiş formada iştirakçı 
sığortaçıların vəsaiti hesabına İcbari Sığorta Bürosunun sifarişi ilə aşağıdakı tələblər nəzərə 
alınmaqla ciddi hesabat blanklarının hazırlanması fəaliyyətinə xüsusi razılığı (lisenziyası) 
olan mətbəədə çap etdirilir:

1.1.1. A4 formatında xüsusi müdafiə nişanları olan ağ kağız vərəqdə üz və arxa 
hissədən ibarət olmaqla çap edilir.

1.1.2. qırmızı şriftlərlə qeyd edilmiş “seriya” sözündən sonra AA-dan başlayaraq iki 
hərfli seriyalar, qırmızı şriftlərlə qeyd edilmiş “№” işarəsindən sonra isə altı rəqəmli 
nömrələr ardıcıllıqla qeyd edilir; Seriyanın AB-yə və sonrakı seriyalara dəyişməsi altı 
rəqəmli blank nömrələrinin başa çatmasından sonra həyata keçirilir.

1.1.3. üz hissəsinin fonunda iri hərflərlə açıq boz rəngdə icbari sığorta şəhadətnaməsi 
sözlərinin baş hərfləri – “İSŞ” həkk edilir;

1.1.4. üz və arxa hissəsinin kənarları günbəzşəkilli, mavi rəngli naxışlarla haşiyələnir;
1.1.5. üz hissəsinin aşağı sağ küncündə mavi rəngli avtomobil təsviri həkk olunur.
1.2. Sığorta məbləğləri (4-cü bənd) və sığortanın qüvvədə olduğu ərazi (6-cı bənd) 

qanunla avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasına aid 
bütün sığorta müqavilələri üçün eyni müəyyən edildiyindən, bu şərtlər blankda çap 
edildikdə göstərilir.

1.3. Büro çap olunmuş şəhadətnamə blanklarının seriya və nömrələrini həmin 
şəhadətnamə blanklarının Büroya daxil olduğu tarixdən 1 iş günü müddətində informasiya 
sisteminə daxil etməlidir.



2. Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığorta şəhadətnaməsinin formasının doldurulması qaydası

2.1. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün ilk öncə informasiya sistemi tərəfindən tələb 
olunan məlumatlar sığortaçının əməkdaşı və ya sığorta vasitəçisi tərəfindən həmin sistemdə 
qeyd edilir.

2.2. Şəhadətnamə, müvafiq blankın nömrəsi informasiya sisteminə daxil edilməklə 
avtomatik qeydiyyata alındıqdan sonra texniki vasitədə çap olunmaqla və ya əl ilə 
doldurulur.

2.3. Şəhadətnamə formasının “Şəhadətnamə №” hissəsində informasiya sistemi 
tərəfindən avtomatik müəyyən edilən müvafiq nömrə qeyd edilir.

2.4. Blank, onun qırmızı şriftlə qeyd edilmiş AA-dan başlayan iki hərfli “Seriya”sı və 
eyni rənglə göstərilmiş “№” işarəsindən sonrakı altı rəqəmli nömrəsi müvafiq olaraq 
blankın mavi şriftlə doldurulması nəzərdə tutulan “Seriya” və “№”si xanalarında qeyd 
olunmaqla informasiya sistemi tərəfindən təsdiqlənməlidir.

2.5. 1.1-ci bənddə sığortaçının adı, 1.2-ci bənddə sığortaçının olduğu yerin (daimi 
fəaliyyət göstərən orqanının yerləşdiyi yerin) ünvanı, 1.3-cü bənddə isə ən azı bir telefon 
nömrəsi qeyd edilir.

2.6. Mülkiyyətində avtonəqliyyat vasitəsi olan, yaxud avtonəqliyyat vasitəsinə faktiki 
sahibliyi həyata keçirən (yəni onu icarəyə götürmüş və ya etibarnamə əsasında idarə edən, 
yaxud digər qanuni əsaslarla istismar edən) şəxs (sahibi):

2.6.1. fiziki şəxs olduqda – 2.1-ci bənddə adı, atasının adı, soyadı, 2.2-ci bənddə yaşayış 
yerinin ünvanı, 2.3-cü bənddə ən azı bir telefon nömrəsi, 2.4-cü bənddə vətəndaşların 
şəxsiyyət vəsiqəsinin, müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə münasibətdə onlara verilən müvafiq vəsiqənin PİN kodu 
(fotoşəkil olan hissəsinin axırıncı sətrinin son səkkiz simvolunun ilk yeddisi), hərbiçilərə 
münasibətdə isə onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi;

2.6.2. hüquqi şəxs olduqda – 2.1-ci bənddə adı (təşkilati hüquqi forması göstərilməklə), 
2.2-ci bənddə olduğu yerin ünvanı, 2.3-cü bənddə ən azı bir telefon nömrəsi, 2.4-cü bənddə 
VÖEN-i qeyd edilir.

2.7. 3.1-ci bənddə avtonəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı (məsələn, 90HE975), 
3.2-ci bənddə avtonəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilən ban 
nömrəsi, əgər yoxdursa, şassi nömrəsi, o da yoxdursa mühərrikin nömrəsi, 3.3-cü bənddə 
avtonəqliyyat vasitəsinin markası (məsələn, Mersedes Benz), 3.4-cü bənddə modeli (məsələn, C-
200), 3.5-ci bənddə növü (məsələn, minik), 3.5-ci bənddə isə istehsal olunduğu il (məsələn, 
1998) qeyd edilir.

2.8. 5-ci bənddə “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari 
sığortası üzrə sığorta haqlarının müəyyən edilməsi Qaydaları” əsasında informasiya sistemi 
vasitəsilə avtomatik hesablanan müvafiq sığorta haqqı qeyd edilir.*

2.9. 7-ci bənddə sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi tarix və vaxt, 8-ci bənddə 
sığorta müqaviləsinin qüvvədən düşdüyü tarix və vaxt qeyd edilir.



2.10. Texniki vasitədə çap edilməklə və ya əl yazısı ilə doldurulmuş şəhadətnamə blankı 
sığortaçının səlahiyyətli əməkdaşı və ya sığorta vasitəçisinin imzası və sığortaçının möhürü 
ilə təsdiq edilməklə sığortalıya, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim olunur.

Qeyd: Bu Qaydaların 3.6-cı bəndində yalnız avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki 
məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığortalanmaq üçün müraciət edən və sığorta haqqını ödəyən 
şəxsə aid məlumatlar göstərilməlidir.

* Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «İcbari sığortalar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2011-ci 
il 24 iyun tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 500 nömrəli 
Fərmanının 3.1.8-ci yarımbəndinə uyğun olaraq, avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması qaydasını müəyyən etmək Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılmışdır.


