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İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI ÜZRƏ YADDAŞ VƏRƏQƏSİ 

SIĞORTA HADİSƏSİ BAŞ VERDİKDƏ NƏ ETMƏK LAZIMDIR: 

➢ Respublikamızın istənilən məkanından və günün vaxtından asılı olmayaraq sığorta hadisəsinin baş verməsi barədə sığortalı və ya sığorta olunan şəxs, 

yaxud faydalanan şəxs hadisədən xəbər tutduqdan dərhal sonra və ya mümkün olan ən qısa müddət ərzində sığortaçıya və ya onun nümayəndəsinə, 

eyni zamanda həmin hadisə barədə məlumatlandırılmalı olan səlahiyyətli dövlət orqanlarına hər hansı vasitə ilə xəbər verərək hadisə yerini tərk 

etməməlidir. Sığorta hadisəsi baş verdikdə “Qala Sığorta” ASC-nin qaynar xətt nömrəsinə, yəni (+994 50) 253 55 22, eyni zamanda qanuna uyğun 

olaraq hadisə barədə məlumatlandırılmalı olan səlahiyyətli dövlət orqanlarına –  Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 102  qaynar xətt 

nömrəsinə, xəsarət alan varsa, onun həyatını xilas etmək üçün Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin Təcili Yardım və digər lazımi qurumlara məlumat verin. 

➢ Sığorta şirkətinin səlahiyyətli nümayəndələri ilə əlaqə saxlayarkən sizə dərhal sığorta hadisənin tənzimlənməsinə dair ilkin məsləhət və lazimi 

instruksiyalar veriləcəkdir. 

➢ Sığorta şirkətinə hadisə barədə məlumat verildikdə aşağıda qeyd olunanlar bildirilməlidir: 

• Sığortalının soyadı, adı, atasının adı; 

• Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi; 

• Zərər çəkmiş tərəf barədə məlumat; 

• Hadisənin təsviri, baş verdiyi tarix və vaxt; 

• Ehityac olduqda digər məlumatlar. 

 

Sığortaçı sığorta ödənişinin verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edir: 

• Radioaktiv Çirklənmə.Təbiətindən asılı olmayaraq, aşağıdakıların birbaşa və ya dolayı səbəb olduğu və ya təsir etdiyi və ya onlardan irəli gələn 

hallar: 

(a) ionlaşdırıcı radiasiya və ya hər hansı nüvə yanacağı və ya nüvə yanacağının yandırılmasından ortaya çıxan hər hansı nüvə tullantısından yaranan 

radioaktivlik tərəfindən çirkləndirmə; (b) hər hansı nüvə birləşməsinin və ya nüvə komponentinin radioaktiv, toksik, partlayıcı və ya digər təhlükəli 

xüsusiyyətləri, burada hüquqi məsuliyyət aşağıdakı kimidir: 

(i) hər hansı prinsipalın məsuliyyəti; və ya 

(ii) Sığortalının razılaşmaya əsasən üzərinə götürdüyü və bu cür razılaşmanın olmaması halında mövcud olmayacaq məsuliyyət. 

2. Peşə Xəstəliyi 

• Peşə xəstəliyindən, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmadan asbest, silikoz, pnevmokonioz, bissinoz və/və ya işdə peşə təhlükələri 

nəticəsində xəstəlikdən irəli gələn hər hansı məsuliyyət. 

• 3. Dənizdə İş 

Hər hansı İşçinin Dənizdə İşə cəlb olunduğu əsnada məruz qaldığı təsadüfi bədən xəsarəti üzrə, lakin istisna şəhadətnamədə Dənizdə 

İş üzrə təminat limiti olduqda, tətbiq olunmur. 

• 4. Sosial Müdafiə Subroqasiyası 

Azərbaycan Respublikasının və ya işçilər Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda olarkən də təminat altında olduqlarında hər 

hansı digər ölkənin hər hansı hökumət orqanı tərəfindən tətbiq olunan mövcud əmək qanunlarının pozulmasına görə cərimələr, sosial 

müdafiə idarəsi tərəfindən irəli sürülmüş subroqasiya iddiaları və ya Məhkəmə İşləri üzrə. 

• 5. Müharibə və Terrorizm 

Müharibənin, terrorizmin, müdaxilənin, xarici düşmənin hərəkətinin, düşmənçiliklərin (müharibə elan olunub olunmamasından asılı 

olmayaraq), vətəndaş müharibəsinin, qiyamın, inqilabın, qiyamçı və ya hərbi və ya uzurpasiya hakimiyyətinin hər hansı nəticələri  

“ Suallarınız və ya şikayətlərinizlə bağlı,  zəhmət olmasa qeyd edilən əlaqə vasitələri üzrə müraciət edin:  

Tel.: 012 377 10 10 , dax.2501; 

Elektron poçt (orkhan.veliyev@qala-insurance.az). 
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