




























 

“Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

Avtonəqliyyat vasitələrinin tam sığortası üzrə 

tarif dərəcələrinin hesablanması və iqtisadi əsaslandırılması 

(maddi ziyan, mülki məsuliyyət, bədbəxt hadisə) 

 
 

Bu sığorta növü üzrə tarif dərəcələri Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Baş 

İdarəsinin hazırladığı “Həyat və qeyri-həyat sığortası sahələri üzrə sığorta tariflərin hesablanması haqqında 

metodikalar” əsasında hesablanmışdır. 

Sığorta Qaydalarına müvafiq olaraq sığortanın bu növü üzrə tarif dərəcələri aşağıdakı hissələrdən ibarət olacaq:     

Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası (Kasko), Avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 
və bədbəxt hadisələrdən sürücünün və sərnişinlərin sığortası. 

Bu metodikaya əsasən sığorta olunan risk üzrə netto-dərəcə (Tn) üçün aşağıdakı düstur doğrudur: 

Tn=Tə+Tr 

 

Burada Tə -- netto-dərəcənin əsas hissəsi, Tr – risk üstənliyidir və onlar üçün aşağıdakı bərabərliklər doğrudur (100 

manat sığorta məbləğinə müvafiq): 

 

Tə=100 q Sö / S,  Tr = 1,2 Tə α(γ) √1-q/nq 

 

Bu düsturlardakı parametlərin aşağıdakı mənaları vardır: 

 
q – bir sığorta müqaviləsi üzrə sığorta hadisələrin baş verməsi ehtimalı; 

Sö - bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta ödənişi; 

S - bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləği; 

n – gözlənilən müqavilənin sayı. 

 

α(γ) – nın γ – dan (γ – təhlükəsizliyin təminatı adlanır və yığılan sığorta haqlarının sığorta hadisələri üzrə sığorta 

ödənişlərinin verilməsinə kifayət etməsi üçün tələb olunan ehtimaldır) asılı olan qiymətləri aşağıdakı cədvəldən 

götürülür: 

 

Cədvəl 1. 

 

γ  

 

0,84 

 

0,90 

 

0,95 

 

0,98 

 

0,9986 

 

α(γ) 1.0 1,3 1,645 2,0 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin sığortası 

 

Sığortanın bu növü üzrə hadisələrin baş verməsi ehtimalı q = 0,028. 

Orta sığorta məbləği S = 6 000 manat. 

Ödəmənin orta məbləği Sö = 1 200 manat. 

Müqavilənin sayı = 200. 
Onda netto-dərəcənin əsas hissəsi üçün 

 

 

Tə = 1 200*0,028 *  100 = 1 (manat). 

           6 000 

 

Risk üstəliyi üçün isə: 

 

γ=0,90, α(γ) = 1,3. 

 

Tr = 1,2*0,028*1,3*√1-0,028/200*0,028 = 0,02 manat almış olarıq. 



  

 

Bu sığorta təminatı üzrə netto-dərəcə üçün 

 

Tn=Tə+Tr = 1 + 0,02 = 1,02 manat alırıq. 
 

 

Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 

 

Sığortanın bu növü üzrə sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı q = 0,036. 

Orta sığorta məbləği S = 14 000 manat. 

Ödəmənin orta məbləği Sö =  6 000  manat. 

Müqavilənin sayı = 50. 

 

 

Tə = 6 000*0,036  *  100 = 1,55 (manat). 

              14 000 
 

Risk üstəliyi üçün isə: 

 

γ=0,90, α(γ) = 1,3. 

 

Tr = 1,2*0,036*1,3*√1-0,036/50*0,036 = 0,04 manat almış olarıq. 

 

 

Buradan netto-dərəcə:  

 

Tn=Tə+Tr = 1,55 + 0,04 = 1,59 manat alırıq. 
 

 

Bədbəxt hadisələrdən sürücünün və sərnişinlərin sığortası 

 

Sığorta təminatının ölçüsü bədbəxt hadisə nəticəsində alınan zədələrin ağırlığından asılı olaraq sığorta məbləğinin 

aşağıdakı faizləri təşkil edir: 

 

I. ölüm halında – 100%. 

II. Bədən xəsarətinin nəticəsi olaraq əmək qabiliyyətinin daimi ümumi itirilməsi: 

 

1. Bir və ya iki ətrafların (ayaq, pəncə, əl və ya bilək) itirilməsi – 100. 

2. Hər iki gözdə görmə qabiliyyətinin itirilməsi – 100. 
3. Çarpayıda və ya əlil arabasında qalmalı olan iflic – 100. 

4. Tam ruhi pozğunluq – 100. 

5. Nitqin tam itirilməsi – 75. 

6. Hər iki qulağın eşitmə qabiliyyətinin tam və bərpa olunmaz dərəcədə itirilməsi -75. 

7. Bir gözün görmə qabiliyyətinin tam və bərpa olunmaz dərəcədə itirilməsi – 50. 

8. Bir qulağın eşitmə qabiliyyətinin tam və bərpa olunmaz dərəcədə itirilməsi – 50. 

9. Budun və ya çiynin tam hərəkətsizliyi – 40. 

10. Dizin, dirsəyin və ya biləyin tam hərəkətsizliyi – 25.  

11. Əlin baş barmağının itirilməsi – 10. 

12. Əlin şəhadət barmağının itirilməsi – 5. 

13. Əlin hər hansı digər barmağının itirilməsi – 2. 
14. Ayağın baş barmağının itirilməsi – 10. 

15. Ayağın hər hansı digər barmağının itirilməsi – 3. 

 

Bu halda biz asılı hadisələr ehtimal modelini ilə rastlaşırıq, A hadisəsi – sığorta hadisəsi sayıla biləcək yol-qəza 

hadisəsi zamanı yuxarıda sadalanan hadisələrdən birinin baş verməsi ehtimalı. Ehtimalların hasili teoreminə əsasən 

iki hadisənin birinci hadisənin ehtimalının digərinin şərti ehtimalı ilə hasilinə bərabərdir: P(AB)=P(A)*P(B/A). 

Əldə olan statistikaya görə: 

P(A)=0,028. 

                                                                                                P(B/A)         P(AB) 

Ölüm halında 

 

0,0030 

 

0, 000084 

 

Bir və ya iki ətrafların (ayaq, pəncə, əl və ya bilək) 

itirilməsi  

0,0052 0,0001456 

 



  

Hər iki gözdə görmə qabiliyyətinin itirilməsi  0,0006 0,0000168 

Çarpayıda və ya əlil arabasında qalmalı olan iflic. 0,005 0,00014 

Tam ruhi pozğunluq. 0,00068 0,00002 

Nitqin tam itirilməsi. 0,0008 0,000022 

Hər iki qulağın eşitmə qabiliyyətinin tam və bərpa 

olunmaz dərəcədə itirilməsi. 

0,0005 0,000014 

Bir gözün görmə qabiliyyətinin tam və bərpa olunmaz 

dərəcədə itirilməsi  

0,007 0,00002 

Bir qulağın eşitmə qabiliyyətinin tam və bərpa olunmaz 

dərəcədə itirilməsi  

0,0025 0,00007 

Budun və ya çiynin tam hərəkətsizliyi  0,16 0,0045 

 

Dizin, dirsəyin və ya biləyin tam hərəkətsizliyi 0,048 0,0014 

Əlin baş barmağının itirilməsi 0,002 0,000056 

Əlin şəhadət barmağının itirilməsi. 0,0004 0,0000112 

Əlin hər hansı digər barmağının itirilməsi  0,06 0,002 

Ayağın baş barmağının itirilməsi  0,00034 0,00001 

Ayağın hər hansı digər barmağının itirilməsi 0,05 0,0014 

 

 

Bu halda yuxarıdakı komponentlərin hamısı üzrə ümumi netto-dərəcənin əsas hissəsi üçün alarıq: 

 

Tə = (0,000084+0,0001456+0,0000168+0,00014+0,00002) *1+(0,000022+0,000014) 

*0,75+(0,00002+0,00007)*0,5+0,0045*0,4+0,0014*0,25+(0,000056+0,00001)*0,1+0,0000112*0,05++0,002*0,02+
0,0014*0,03=0,0027(0,27%). 

 

Risk üstəliyi üçün: 

 

Tr = 1,2 * Tə *α(γ)* √1-q/nq düsturu götürülmüşdür. 

 

Bu hadisələr asılı olmadıqlarından, ümumiyyətlə sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı yuxarıda sadalanan 

ehtimalların cəmindən ibarət olub q=0,01 ədədinə bərabərdir. 

 

Hesabat üçün n=100, γ=0,90, α(γ) = 1,3 götürülmüşdür. 

 
 

Tr =  1,2*0,27*1,3*√1-0,01/100*0,01 = 0,41 manat. 

 

Ümumi netto-dərəcə 

 

Tn=Tə+Tr = 0,27 + 0,41 = 0,68 manat alırıq. 

 

Beləliklə, bütövlükdə üç təminat növü üzrə birgə netto-dərəcə 

 

0,68+1,02+1,59 = 3,29 manat olur. 

 

Tarif dərəcəsinin struktiru: 70% - netto-dərəcə, 20% - işlərin aparılmasının xərci, 8% - qarşısıalınma tədbirləri üçün, 
2% - mənfəət. 

 

Brutto-dərəcə üçün məlum Tb = Tn/(1-f) düsturundan (f - yüklənmə və burada f = 20%) istifadə etməklə Tb = 3,78 

manat alırıq. 

Bu, hər 100 manat sığorta məbləği üçün brutto-sığorta haqqını təşkil edir. 

Sığortaçının bu tariflərə, sığorta riskinin dərəcəsinin müəyyən etməyə əhəmiyyətli təsiri olan şəraitlə bağlı müəyyən 

düzəlişlər etmək hüququ vardır. 

 

 


