
(min manatla)

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 387,055.1 159,657.1

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 185,222.5 88,798.1

     həyatın yaşam sığortası 138,629.1 87,792.8

     həyatın ölüm halından sığortası 42,296.1 1,005.4

     əmək qabiliyyətinin sığortası 3,862.8 0.0

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 434.5 0.0

     annuitet sığortası 0.0 0.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 201,832.6 70,858.9

Şəxsi sığorta,  o cümlədən: 87,895.1 50,351.5

    tibbi sığorta 80,998.6 49,598.2

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 4,166.3 436.6

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası 2,730.2 316.8

Əmlak sığortası, o cümlədən: 113,937.6 20,507.4

əmlakın sığortası,  o cümlədən: 94,061.6 19,935.0

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 42,035.7 1,832.1

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 28,966.6 10,516.9

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 10,617.0 5,695.3

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 7,721.6 864.8

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası 3,093.9 257.9

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 1,131.7 768.0

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 167.7 0.0

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 47.5 0.0

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 280.0 0.0

        - işçilərin dələduzluğu sığortası 280.0 0.0

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 0.0 0.0

        - titul sığortası 0.0 0.0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 19,444.6 572.4

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 10,415.0 417.9

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 4,806.9 45.7

       peşə məsuliyyətinin sığortası 2,065.5 14.5

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası 1,093.5 38.0

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 343.5 0.0

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 692.8 56.4

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 0.0 0.0

       dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 27.3 0.0

       mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası 0.0 0.0

       hüquqi xərclərin sığortası 0.0 0.0

kredit sığortası, o cümlədən: 112.6 0.0

       kreditlərin sığortası 112.6 0.0

       ipoteka sığortası 0.0 0.0
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qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 318.8 0.0

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 318.8 0.0

      əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta 0.0 0.0

İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 183,464.9 65,815.9

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə 38,268.4 2,434.5

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
38,268.4 2,434.5

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 145,196.5 63,381.4

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 84,463.2 54,893.4

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası 30,415.8 4,340.4

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 16,371.5 2,746.2

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 13,377.4 1,396.1

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 325.4 5.3

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 96.3 0.0

      digər icbari sığorta növləri 146.9 0.0

YEKUN 570,520.0 225,473.0


