
(min manatla)

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 157,059.3                     44,436.5                       

 o cümlədən: -                               -                               

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 63,307.6                       26,711.8                       

     həyatın yaşam sığortası 50,012.3                       26,430.2                       

     həyatın ölüm halından sığortası 12,746.1                       281.6                            

     əmək qabiliyyətinin sığortası 532.9                            -                               

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 16.3                              -                               

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 93,751.7                       17,724.7                       

Şəxsi sığorta,  o cümlədən: 48,885.6                       14,770.4                       

    tibbi sığorta 47,639.0                       14,682.8                       

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 636.0                            37.0                              

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası 610.6                            50.6                              

Əmlak sığortası, o cümlədən: 44,866.1                       2,954.3                         

əmlakın sığortası,  o cümlədən: 36,717.8                       2,416.7                         

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 22,863.2                       135.2                            

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 5,098.4                         2,092.3                         

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 4,400.5                         -                               

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 1,823.9                         -                               

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası 1,805.7                         19.8                              

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 540.5                            105.0                            

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 121.7                            -                               

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 6.4                                64.4                              

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 57.5                              -                               

        - işçilərin dələduzluğu sığortası 57.5                              -                               

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 8,146.5                         537.6                            

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 4,495.7                         188.4                            

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 2,014.3                         315.2                            

       peşə məsuliyyətinin sığortası 847.6                            -                               

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 314.4                            17.2                              

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası 242.1                            16.8                              

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 182.2                            -                               

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 50.2                              -                               

              2018-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə hesablanmış                                                                                                         

              sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında                                                                                                               

M  Ə  L  U  M  A  T 

(təcili məlumatlar əsasında)



kredit sığortası, o cümlədən: 1.8                                -                               

       kreditlərin sığortası 1.8                                -                               

İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 36,057.2                       15,857.8                       

 o cümlədən: -                               -                               

Həyat sığortası üzrə 8,408.0                         1,246.0                         

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
8,408.0                         1,246.0                         

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 27,649.2                       14,611.8                       

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 18,299.1                       11,567.5                       

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası 7,038.9                         955.1                            

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 1,001.1                         1,623.5                         

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 1,183.4                         443.7                            

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 79.5                              22.0                              

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 32.7                              -                               

     digər icbari sığorta növləri 14.6                              -                               

YEKUN 193,116.5                     60,294.3                       


