
(min manatla)

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 414,944.7 137,320.0

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 235,020.1 80,543.0

     həyatın yaşam sığortası 194,168.8 79,325.8

     həyatın ölüm halından sığortası 37,960.1 1,217.2

     əmək qabiliyyətinin sığortası 2,644.6 0.0

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 246.6 0.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 179,924.6 56,777.0

Şəxsi sığorta,  o cümlədən: 69,798.8 45,171.8

    tibbi sığorta 64,201.6 44,349.7

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 3,061.1 603.3

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası 2,536.1 218.8

Əmlak sığortası, o cümlədən: 110,125.8 11,605.3

əmlakın sığortası,  o cümlədən: 90,777.0 9,772.1

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 48,293.3 1,775.7

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 20,560.6 6,553.3

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 10,029.8 246.5

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 5,831.7 612.1

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası 3,334.8 153.5

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 1,358.8 366.6

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 630.6 64.4

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 92.1 0.0

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 645.3 0.0

        - işçilərin dələduzluğu sığortası 599.0 0.0

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 46.3 0.0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 19,306.1 1,833.1

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 10,843.9 1,194.8

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 4,343.3 566.8

       peşə məsuliyyətinin sığortası 1,951.9 1.7

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 945.8 49.2

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası 943.3 20.6

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 227.5 0.0

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 50.4 0.0

kredit sığortası, o cümlədən: 42.2 0.0

       kreditlərin sığortası 42.2 0.0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 0.6 0.0

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 0.6 0.0

              2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə hesablanmış                                                                                                         

              sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında                                                                                                                       

M  Ə  L  U  M  A  T 



İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 153,593.7 49,591.6

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə 27,996.1 2,360.3

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
27,996.1 2,360.3

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 125,597.7 47,231.3

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 72,553.6 38,302.6

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası 23,506.9 2,912.7

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 16,922.3 4,378.2

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 12,172.6 1,565.2

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 224.5 72.6

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 89.0 0.0

      digər icbari sığorta növləri 128.8 0.0

YEKUN 568,538.4 186,911.6


