
(min manatla)

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 374,662.7 124,639.5

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 211,796.4 73,581.9

     həyatın yaşam sığortası 174,619.5 72,477.7

     həyatın ölüm halından sığortası 34,740.9 1,104.2

     əmək qabiliyyətinin sığortası 2,334.8 0.0

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 101.2 0.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 162,866.3 51,057.6

Şəxsi sığorta,  o cümlədən: 67,331.3 41,272.0

    tibbi sığorta 62,535.5 40,551.5

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 2,730.9 533.2

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası 2,065.0 187.3

Əmlak sığortası, o cümlədən: 95,535.0 9,785.6

əmlakın sığortası,  o cümlədən: 77,160.1 7,955.5

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 39,447.6 816.2

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 17,286.2 5,870.1

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 9,880.8 246.5

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 5,109.4 612.1

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası 3,105.7 39.6

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 1,358.1 306.5

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 617.3 64.4

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 92.1 0.0

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 262.8 0.0

        - işçilərin dələduzluğu sığortası 216.5 0.0

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 46.3 0.0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 18,336.7 1,830.1

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 10,366.6 1,195.3

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 4,305.9 566.9

       peşə məsuliyyətinin sığortası 1,947.8 1.7

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası 828.5 20.0

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 628.3 46.2

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 209.4 0.0

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 50.2 0.0

kredit sığortası, o cümlədən: 37.7 0.0

       kreditlərin sığortası 37.7 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-avqust ayları üzrə hesablanmış                                                                                                         

              sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında                                                                                                                       

M  Ə  L  U  M  A  T 

(təcili məlumatlar əsasında)



İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 142,260.9 43,942.0

 o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə 27,956.7 2,240.0

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
27,956.7 2,240.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 114,304.3 41,701.9

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 64,853.8 33,838.1

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası 20,483.7 2,169.6

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 16,922.3 4,189.0

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 11,637.0 1,433.8

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 209.1 71.5

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 70.2 0.0

      digər icbari sığorta növləri 128.1 0.0

YEKUN 516,923.7 168,581.5


