
(min manatla)
Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 176,202.4 43,346.3

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 72,480.8 20,970.5

     həyatın yaşam sığortası 59,050.4 20,536.7

     həyatın ölüm halından sığortası 12,244.3 433.8

     əmək qabiliyyətinin sığortası 1,144.6 0.0

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 41.5 0.0

     annuitet sığortası 0.0 0.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 103,721.6 22,375.8

Şəxsi sığorta,  o cümlədən: 61,993.9 17,298.8

    tibbi sığorta 60,202.3 17,102.4

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 1,029.9 110.1

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası 761.8 86.3

Əmlak sığortası, o cümlədən: 41,727.7 5,077.0

əmlakın sığortası,  o cümlədən: 31,642.0 4,846.0

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 12,967.8 848.7

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 8,999.9 3,489.9

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 5,184.6 21.2

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 2,672.8 0.0

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası 1,242.3 184.6

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 429.9 301.7

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 52.7 0.0

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 27.6 0.0

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 64.5 0.0

        - işçilərin dələduzluğu sığortası 64.5 0.0

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 0.0 0.0

        - titul sığortası 0.0 0.0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 10,056.4 231.1

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 5,934.7 191.1

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 2,129.3 0.0

       peşə məsuliyyətinin sığortası 787.3 14.5

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası 752.4 3.7

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 306.1 0.0

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 146.6 21.8

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 0.0 0.0
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kredit sığortası, o cümlədən: 26.4 0.0

       kreditlərin sığortası 26.4 0.0

       ipoteka sığortası 0.0 0.0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 2.9 0.0

      əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta 0.0 0.0

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 2.9 0.0

İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 89,094.0 23,304.8

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə 18,088.3 713.7

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

18,088.3 713.7

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 71,005.7 22,591.2

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 29,191.8 19,728.5

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 15,822.0 960.3

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası 12,841.3 1,486.9

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 12,788.0 415.5

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 166.8 0.0

     digər icbari sığorta növləri 129.9 0.0

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 65.9 0.0

YEKUN 265,296.5 66,651.2


