
(manatla)

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri

könüllü sığortalar üzrə - cəmi : 375,231,473.05 199,424,892.20

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə 177,855,771.53 126,406,920.10

 o cümlədən:

həyatın ölüm halından sığortası 37,942,389.49 2,351,493.47

həyatın yaşam sığortası 137,927,658.08 124,045,576.63

annuitet sığortası 0.00 0.00

əmək qabiliyyətinin sığortası 1,868,207.33 0.00

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 117,516.63 9,850.00

Qeyri-həyat sığortası üzrə 197,375,701.52 73,017,972.10

 o cümlədən:

Şəxsi sığorta 90,538,533.47 53,830,176.34

 o cümlədən:

fərdi qəza və xəstəlik sığortası 4,272,657.13 451,793.77

tibbi sığorta 83,165,692.02 53,002,789.25

xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 3,100,184.32 375,593.32

Əmlak sığortası 106,837,168.05 19,187,795.76

 o cümlədən:

əmlakın sığortası 87,517,481.11 16,397,809.71

 o cümlədən:

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 37,813,447.92 2,214,389.85

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 22,546,881.10 10,873,820.43

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 310,542.80 0.00

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 10,561,901.20 0.00

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 7,595,516.76 0.00

yüklərin (nəqliyyat) sığortası 3,257,520.74 76,021.07

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 1,325,679.01 1,419,365.96

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 3,009,102.66 94,992.40

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər 1,096,888.92 1,719,220.00

o cümlədən :

işçilərin dələduzluğu sığortası 1,047,996.92 1,719,220.00

pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 48,892.00 0.00

titul sığortası 0.00 0.00

mülki məsuliyyətin sığortası 19,310,327.34 2,789,986.05

 o cümlədən:

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 1,211,101.04 101,075.60

2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları                                                                  

və sığorta ödənişləri haqqında 

M  Ə  L  U  M  A  T 

(təcili məlumatlar əsasında)



dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 0.00 0.00

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 4,458,964.61 1,532,610.00

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 249,196.62 0.00

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 28,909.49 75,935.99

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası 0.00 0.00

peşə məsuliyyətinin sığortası 1,949,422.54 500.00

işəgötürənin məsuliyyət sığortası 1,183,546.00 9,423.29

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 10,229,187.04 1,070,441.17

hüquqi xərclərin sığortası 0.00 0.00

kredit sığortası 90.00 0.00

 o cümlədən:

kreditlərin sığortası 90.00 0.00

ipoteka sığortası 0.00 0.00

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 9,269.60 0.00

 o cümlədən:

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta 0.00 0.00

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 9,269.60 0.00

İcbari sığortalar üzrə -cəmi 181,635,105.55 57,684,705.24

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə 33,165,399.01 4,226,402.16

 o cümlədən:

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
33,165,399.01 4,226,402.16

Qeyri-həyat sığortası üzrə 148,469,706.54 53,458,303.08

 o cümlədən:

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 0.00 0.00

sərnişinlərin icbari sığortası 0.00 0.00

icbari ekoloji sığorta 0.00 0.00

yanğından icbari sığorta 0.00 0.00

MM deputatların icbari şəxsi sığortası 121,235.00 0.00

tibbi personalın AİDS-dən sığortası 0.00 0.00

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 15,147,674.00 4,482,960.00

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi 

sığortası
12,260,440.00 1,360,077.00

dövlət qulluqçuların icbari sığortası 0.00 0.00

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası 0.00 0.00

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası 8,029.50 0.00

daşınmaz əmlakın icbari sığortası 27,928,380.98 2,828,107.21

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 296,073.69 23,533.47

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 92,604,047.37 44,763,625.40

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 103,826.00 0.00

YEKUN 556,866,578.60 257,109,597.44


