
(min manatla)

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 129 947,5 29 912,1

 o cümlədən: 0,0 0,0

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 38 516,7 15 170,1

     həyatın yaşam sığortası 29 055,1 14 544,9

     həyatın ölüm halından sığortası 8 696,1 625,2

     əmək qabiliyyətinin sığortası 742,4 0,0

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 23,1 0,0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 91 430,8 14 742,0

Şəxsi sığorta,  o cümlədən: 58 355,3 11 013,2

    tibbi sığorta 56 920,0 10 916,5

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 738,2 41,5

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası 697,1 55,1

Əmlak sığortası, o cümlədən: 33 075,5 3 728,8

əmlakın sığortası,  o cümlədən: 24 782,9 3 506,9

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 10 250,3 734,2

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 5 849,8 2 564,1

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 5 173,8 21,2

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 2 230,5 0,0

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası 984,6 13,8

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 205,8 173,5

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 25,4 0,0

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 4,1 0,0

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 58,6 0,0

        - işçilərin dələduzluğu sığortası 58,6 0,0

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 0,0 0,0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 8 273,49 221,95

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 4 728,0 190,4

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 2 129,3 0,0

       peşə məsuliyyətinin sığortası 662,4 14,5

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası 324,4 1,5

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 301,6 0,0

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 111,7 15,5

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 16,1 0,0

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 0,0 0,0

kredit sığortası, o cümlədən: 16,93 0,00

       kreditlərin sığortası 16,9 0,0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 2,19 0,00

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 2,2 0,0

              2019-cu ilin yanvar-mart ayları üzrə hesablanmış                                                                                                         
              sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında                                                                                                               

M  Ə  L  U  M  A  T 
(təcili məlumatlar əsasında)



İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 71 226,6 16 322,3

 o cümlədən: 0,0 0,0

Həyat sığortası üzrə 13 021,29 661,76
     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 
     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

13 021,3 661,8

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 58 205,31 15 660,50

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 20 178,7 13 645,5

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 15 822,0 660,4
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi 
sığortası

12 788,0 257,6

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası 9 158,0 1 097,1

      digər icbari sığorta növləri 124,3 0,0

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 102,6 0,0

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 31,7 0,0

YEKUN 201 174,1 46 234,4


	siniflər üzrə

