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İstifadə edilən əsas anlayışlar 

Sığorta – sığortalının və ya sığorta olunanın əmlakı, həyatı, sağlamlığı, 

mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunla qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində 

riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemidir.  

Təkrarsığorta – sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə sığortaladığı risklərin 

bütövlükdə, yaxud bir hissəsinin təkrarsığortaçı ilə bağlanmış müqaviləyə müvafiq 

olaraq ötürülməsi və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan  münasibətlər sistemidir. 

Sığortaçı – “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu əsasında sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müvafiq lisenziyaya 

malik olan, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan sığorta hadisəsi baş verdiyi 

halda icbari sığorta qanunlarında və ya müqavilə ilə müəyyən olunmuş qaydada 

sığorta ödənişini vermək öhdəliyi daşıyan sığorta müqaviləsinin tərəfi olan yerli 

hüquqi şəxsdir. 

Sığortalı - sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində 

sığorta marağı olan sığorta müqaviləsinin tərəfidir. 

Sığorta olunan – sığorta müqaviləsi əsasında əmlak mənafeləri sığortalanan 

şəxsdir. 

Sığorta müqaviləsi - sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödəməsi 

müqabilində sığorta obyektinin məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı itkilərin, dəyən 

zərərin əvəzinin və ya razılaşdırılan pul məbləğinin müəyyən bir hadisənin baş 

verməsi əsasında ödənilməsinin sığortaçı tərəfindən öhdəlik kimi götürülməsi 

şərtlərinin təsbit edildiyi razılaşmadır. 

Sığorta obyekti - sığortalının, yaxud sığorta olunanın qanunazidd olmayan 

hər hansı əmlak mənafeyidir. 

Sığorta haqqı – risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi 

müqabilində könüllü sığortada sığorta müqaviləsi ilə, icbari sığortada isə icbari 

sığorta qanunları ilə nəzərdə tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli 

olduğu pul məbləğidir.  

Sığorta məbləği – sığortalanmış risklər üzrə sığortaçının öhdəliyinin icbari 

sığorta üzrə icbari sığorta qanunları ilə, könüllü sığorta üzrə sığorta müqaviləsi ilə 

müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə olunan son həddidir. 

Sığorta predmeti – sığorta müqaviləsi üzrə sığortalanan əmlak mənafelərinin 

aid olduğu fiziki şəxs, əmlak və ya haldır. 

Sığorta hadisəsi – icbari sığorta üzrə icbari sığorta qanunlarına, könüllü 

sığorta üzrə sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya, sığorta 

olunana və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta 
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müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində baş verən hadisə və ya yaranan 

haldır.  

Sığorta ödənişi – sığorta hadisəsi baş verdikdə, icbari sığorta qanunlarına və 

ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə 

kompensasiyasıdır.  

İcbari sığorta növləri - siyahısı, aparılması qaydaları və şərtləri Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunu və “İcbari 

sığortalar haqqında” Qanunu ilə müəyyən edilən sığorta növləridir. 

Könüllü sığortanın növləri və müvafiq sığorta qaydaları sığorta nəzarəti 

orqanı tərəfindən qəbul edilən və  fiziki şəxslərə təqdim edilən müəyyən könüllü 

sığorta növü üzrə bütün sığortaçılar üçün məcburi olan sığorta qaydaları nəzərə 

alınmaqla  sığortaçı tərəfindən müəyyən edilir.  

Fiziki şəxs - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı 

olmayan şəxs. 

Hüquqi şəxs – Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunları 

ilə müəyyənləşdirilən qaydada hüquqi şəxs kimi qeydiyyatından keçmiş, 

mülkiyyətində ayrıca əmlakı olan, öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehlik 

daşıyan, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata 

keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna 

malik olan xüsusi yaradılmış qurumdur. Hüquqi şəxsin müstəqil balansı olmalıdır. 

Qeyri-rezidentlərə aşağıdakılar aid edilir: 

a)  Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda daimi yaşayış yeri olan, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti qalan fiziki şəxslər; 

b)  xarici dövlətlərin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə yaradılmış, 

Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda yerləşən hüquqi şəxslər 

və hüquqi şəxs olmayan müəssisə və təşkilatlar; 

c)  Azərbaycan Respublikasında yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi 

nümayəndəliklər, habelə beynəlxalq təşkilatlar, onların filialları və 

nümayəndəlikləri; 

ç)  “b” bəndində göstərilmiş qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında 

yerləşən filialları və nümayəndəlikləri (büro və agentlikləri). 
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Annotasiya 

         Bülletendə ölkə ərazisində hüquqi şəxs kimi sığorta və təkrarsığorta fəaliyyətini 

həyata keçirən  sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və hüquqi şəxs sığorta brokerləri 

(bundan sonra sığorta təşkilatları) üzrə məlumatlar əhatə olunur. 

Nəşrdə sığorta təşkilatlarının daxilolmaları, sığorta hadisələri üzrə ödənişləri, 

aktivləri, maliyyə nəticələri və bu təşkilatların iqtisadi fəaliyyətlərini səciyyələndirən 

digər statistik göstəricilər əks etdirilir. 

Məlumatlar sığorta təşkilatları tərəfindən dövlət statistika orqanlarına təqdim 

edilən operativ məlumatlar əsasında hazırlanır və gələcək dövrlərdə dəqiqləşdirilə 

bilər. 

Bülleten ölkədə iqtisadi siyasəti həyata keçirən dövlət orqanları, ali təhsil 

müəssisələrinin müəllim və tələbələri, elmi işçilər və digər istifadəçilər üçün nəzərdə 

tutulub. 

 

 

Xüsusi işarələr: 
 

 

" - "  hadisə baş verməmişdir 
 

"0,0" məlumat çox kiçik rəqəmlə xarakterizə olunur 

 

“x” müqayisə mümkün deyil 

  

  

İzahlar: 

 

- bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasındakı fərq rəqəmlərin         

  yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur  
 

- bu nəşrdə əvvəlki dövrlərə dair məlumatlarla əvvəlki nəşrlərdə həmin dövrlərə aid    

  məlumatlar arasındakı bəzi fərqlər beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq yekun    

  statistik hesabatlar əsasında ilkin məlumatlarda aparılmış dəqiqləşdirmələrlə izah   

  olunur 
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1. Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatlarının  

mülkiyyət növləri üzrə sayı  
 

 

 
01.01.2018 

tarixinə 

01.01.2017 

tarixinə 

əvvəlki ilin 

müvafiq dövrünə  

nisbətən,  %-lə 

 

Cəmi 
 

 

37 

 

37 

 

100,0 

     ondan: 
 

         

qeyri-dövlət mülkiyyəti 36 36 100,0       

 

   xüsusi mülkiyyət 

 

27 

 

27 

 

100,0 

      

 

   xarici mülkiyyət 

 

3 

 

3 

 

100,0 

      

 

   birgə (xarici qarışıq) 

   mülkiyyət 

 

6 

 

6 

 

100,0 

      

 

 

 

2. Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatlarında çalışanların 

  mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı 

 
 

                                                                                                                       manat                                                             

 
01.01.2018 

tarixinə 

01.01.2017 

tarixinə 

Əvvəlki ilin 

müvafiq dövrünə 

nisbətən,  %-lə 

 

Cəmi 
 

 

1294,2 

 

1323,9 

 

97,8 

    ondan: 
 

         

    qeyri-dövlət mülkiyyəti 1300,6 1336,8 97,3       

        

       xüsusi mülkiyyət 

 

1413,9 

 

1440,9 

 

98,1 

      

 

       xarici mülkiyyət 

 

1303,3 

 

1131,4 

 

115,2 

      

 

        birgə (xarici qarışıq) 

        mülkiyyət 

 

 

852,8 

 

 

945,0 

 

 

90,2 

      

 

 
          

 



 
3. Sığortaçının əmlakı, kapitalı və onların mənbələri

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilinin

əvvəlinə
Hesabat ilinin

sonuna

Aktivlərin cəmi 1033663.5 1032276.3
   o cümlədən:
     -torpaq, tikili, avadanlıqlar (qalıq dəyəri) 36266.0 40839.6
     -torpaq, tikili, avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin
      kapitallaşdırılması 691.5 665.6

     -daşınmaz əmlaka investisiyalar 1953.2 2737.7
     -qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri 8844.2 10603.4
     -uzunmüddətli maliyyə aktivləri, cəmi 77196.7 137180.1
     -iştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 8554.2 5536.2
     -ehtiyatlar 653.5 719.4
     -debitor borcları (uzun və qısamüddətli) 130465.2 140183.4
     -pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 548196.7 446426.7
    o cümlədən:
                 nağd pul 7742.4 1149.4
                 bank hesabları 512644.6 418743.3
                 digər pul vəsaitləri 27809.6 26533.9
      -qısamüddətli maliyyə aktivləri 111951.6 150711.0
      -sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 76657.1 64745.0
      -sair aktivlər 32233.8 31927.9
Kapital və öhdəliklərin cəmi 1033663.5 1032276.3
   o cümlədən:
       -ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 381613.6 388933.8
       -emissiya gəliri 1254.0 1254.0
       -kapital ehtiyatları 24892.7 24429.2
       -bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 137383.3 113079.6
       -sığorta ehtiyatları 429870.7 437242.5
       -qarşısıalınma tədbirlər fondu 2282.1 3037.1
       -uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 25.0 25.0
       -təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər 31930.9 26941.8
       -qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 193.4 30.0
       -kreditor borcları (uzun və qısamüddətli) 14142.3 30705.7
       -təsisçi və səhmdarlarla hesablaşmalar 672.7 707.2
       -sair öhdəliklər: 9402.6 5890.5
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3.1 Sığortaçının əmlakı, kapitalı və onların mənbələri

 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilinin

əvvəlinə
Hesabat ilinin

sonuna

Aktivlərin cəmi 1002505.4 1006731.1
   o cümlədən:
     -torpaq, tikili, avadanlıqlar (qalıq dəyəri) 34307.7 38154.5
     -torpaq, tikili, avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin
      kapitallaşdırılması 97.7 107.3

     -daşınmaz əmlaka investisiyalar 1953.2 2737.7
     -qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri 8262.5 10079.9
     -uzunmüddətli maliyyə aktivləri, cəmi 74821.7 133021.8
     -iştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 8477.6 5477.6
     -ehtiyatlar 653.5 719.4
     -debitor borcları (uzun və qısamüddətli) 126392.2 135717.6
     -pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 538241.9 436943.6
    o cümlədən:
                 nağd pul 7731.8 1146.0
                 bank hesabları 506411.6 412610.4
                 digər pul vəsaitləri 24098.5 23187.2
      -qısamüddətli maliyyə aktivləri 111951.6 150711.0
      -sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 67191.8 62636.8
      -sair aktivlər 30154.2 30423.9
Kapital və öhdəliklərin cəmi 1002505.4 1006731.1
   o cümlədən:
       -ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 372613.6 379933.8
       -emissiya gəliri 1254.0 1254.0
       -kapital ehtiyatları 23906.7 22494.4
       -bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 133014.4 109446.6
       -sığorta ehtiyatları 413073.2 426497.2
       -qarşısıalınma tədbirlər fondu 2282.1 2939.3
       -uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 25.0 25.0
       -təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər 31930.9 26941.8
       -qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 193.4 30.0
       -kreditor borcları (uzun və qısamüddətli) 14136.7 30657.6
       -təsisçi və səhmdarlarla hesablaşmalar 672.7 707.2
       -sair öhdəliklər: 9402.6 5804.2
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3.2 Sığortaçının əmlakı, kapitalı və onların mənbələri

 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilinin

əvvəlinə
Hesabat ilinin

sonuna

Aktivlərin cəmi 874481.6 876991.1
   o cümlədən:
     -torpaq, tikili, avadanlıqlar (qalıq dəyəri) 17557.9 22313.4
     -torpaq, tikili, avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin
      kapitallaşdırılması 97.7 100.4

     -daşınmaz əmlaka investisiyalar 1953.2 767.7
     -qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri 7166.3 8634.5
     -uzunmüddətli maliyyə aktivləri, cəmi 71244.9 132114.6
     -iştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 7696.5 4696.5
     -ehtiyatlar 112.4 172.0
     -debitor borcları (uzun və qısamüddətli) 102688.3 111669.0
     -pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 487847.8 384079.6
    o cümlədən:
                 nağd pul 7695.9 1018.5
                 bank hesabları 456856.1 360552.0
                 digər pul vəsaitləri 23295.7 22509.2
      -qısamüddətli maliyyə aktivləri 104697.4 141933.3
      -sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 55951.0 51071.0
      -sair aktivlər 17468.1 19439.0
Kapital və öhdəliklərin cəmi 874481.6 876991.1
   o cümlədən:
       -ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 322672.0 329992.5
       -emissiya gəliri 1254.0 1254.0
       -kapital ehtiyatları 14298.6 13231.2
       -bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 126478.8 107414.6
       -sığorta ehtiyatları 368197.9 376093.1
       -qarşısıalınma tədbirlər fondu 1550.0 2313.1
       -uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 25.0 25.0
       -təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər 24162.0 17639.3
       -kreditor borcları (uzun və qısamüddətli) 10018.2 23950.3
       -təsisçi və səhmdarlarla hesablaşmalar 651.9 707.2
       -sair öhdəliklər: 5173.2 4370.8
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3.3 Sığortaçının əmlakı, kapitalı və onların mənbələri

 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilinin

əvvəlinə
Hesabat ilinin

sonuna

Aktivlərin cəmi 50262.1 45311.2
   o cümlədən:
     -torpaq, tikili, avadanlıqlar (qalıq dəyəri) 2369.8 2273.8
     -qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri 654.7 613.9
     -uzunmüddətli maliyyə aktivləri, cəmi 3104.1 434.1
     -iştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 400.0 400.0
     -ehtiyatlar 138.6 69.6
     -debitor borcları (uzun və qısamüddətli) 12751.7 10934.4
     -pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 16487.7 18993.7
    o cümlədən:
                 nağd pul 0.9 0.0
                 bank hesabları 16486.8 18993.7
      -sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 4080.6 1896.8
      -sair aktivlər 10274.9 9642.6
Kapital və öhdəliklərin cəmi 50262.1 45311.2
   o cümlədən:
       -ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 22009.6 22010.0
       -bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 3495.2 2492.4
       -sığorta ehtiyatları 15535.6 10109.7
       -qarşısıalınma tədbirlər fondu 712.2 270.0
       -təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər 5640.6 7350.4
       -kreditor borcları (uzun və qısamüddətli) 2015.9 2885.9
       -sair öhdəliklər: 853.0 192.8
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3.4 Sığortaçının əmlakı, kapitalı və onların mənbələri

 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilinin

əvvəlinə
Hesabat ilinin

sonuna

Aktivlərin cəmi 77761.7 84428.8
   o cümlədən:
     -torpaq, tikili, avadanlıqlar (qalıq dəyəri) 14380.1 13567.4
     -qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri 441.4 831.5
     -uzunmüddətli maliyyə aktivləri, cəmi 472.7 473.0
     -iştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 381.0 381.0
     -ehtiyatlar 402.5 477.8
     -debitor borcları (uzun və qısamüddətli) 10952.1 13114.1
     -pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 33906.4 33870.4
    o cümlədən:
                 nağd pul 35.0 127.6
                 bank hesabları 33068.7 33064.7
                 digər pul vəsaitləri 802.7 678.1
      -qısamüddətli maliyyə aktivləri 7254.2 8726.3
      -sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 7160.2 9669.0
      -sair aktivlər 2411.2 1342.3
Kapital və öhdəliklərin cəmi 77761.7 84428.8
   o cümlədən:
       -ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 27932.0 27931.3
       -kapital ehtiyatları 9608.1 9263.2
       -bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 3040.5 -460.4
       -sığorta ehtiyatları 29339.8 40294.4
       -qarşısıalınma tədbirlər fondu 19.9 356.3
       -təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər 2128.3 1952.0
       -qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 193.4 30.0
       -kreditor borcları (uzun və qısamüddətli) 2102.6 3821.4
       -təsisçi və səhmdarlarla hesablaşmalar 20.8 0.0
       -sair öhdəliklər: 3376.4 1240.6
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4. Sığortaçının fəaliyyətinin maliyyə nəticələri

min manat

Göstəricilərin adı Hesabat
ilində Əvvəlki ildə

Əvvəlki ilə
nisbətən,%-

lə

Gəlirlərin cəmi 688651.9 687047.2 100.2
   o cümlədən:
      -sığorta (təkrarsığorta) haqları 609645.7 539878.1 112.9
      -xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (+/-) -20557.0 -15520.0 x
      -investisiya gəlirləri 48041.9 46997.0 102.2
      -sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların
        payı 13939.0 21661.6 64.3

      -təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
        alınmış komisyon və broker faiz mükafatları 8670.7 10668.3 81.3

      -sair gəlirlər 28911.6 83362.3 34.7
Xərclərin cəmi 605874.8 582836.9 104.0
   o cümlədən:
      -sığorta ödənişlərinin və sığorta məbləğlərinin verilməsi 269907.8 248957.3 108.4
      -sığorta haqlarının qaytarılması 10729.2 11337.1 94.6
      -təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları (mükafatları) 111391.6 140095.0 79.5
      -tənzimləmə xərcləri 747.3 799.2 93.5
      -qarşısıalınma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün ehtiyatlara
       ayırmalar 934.4 1637.8 57.0

      -işlərin aparılması xərcləri 159779.0 145556.4 109.8
      -sığorta fəaliyyəti üzrə digər xərclər 12082.0 10755.3 112.3
      -sair xərclər 40303.3 23698.6 170.1
 Maliyyə mənfəəti (zərəri (-) 82777.1 104210.3 x
   -mənfəət vergisi 16213.0 21941.2 x
 Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 66564.1 82269.1 x
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4.1 Sığortaçının fəaliyyətinin maliyyə nəticələri

 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat

Göstəricilərin adı Hesabat
ilində Əvvəlki ildə

Əvvəlki ilə
nisbətən,%-

lə

Gəlirlərin cəmi 639817.4 631589.9 101.3
   o cümlədən:
      -sığorta (təkrarsığorta) haqları 567688.8 498661.3 113.8
      -xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (+/-) -19252.2 -16843.1 x
      -investisiya gəlirləri 47791.0 46948.6 101.8
      -sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların
        payı 8637.1 12279.3 70.3

      -təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
        alınmış komisyon və broker faiz mükafatları 6047.8 7496.0 80.7

      -sair gəlirlər 28905.0 83047.7 34.8
Xərclərin cəmi 560673.3 531748.5 105.4
   o cümlədən:
      -sığorta ödənişlərinin və sığorta məbləğlərinin verilməsi 257452.8 231727.0 111.1
      -sığorta haqlarının qaytarılması 10693.0 11293.6 94.7
      -təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları (mükafatları) 88022.5 113678.5 77.4
      -tənzimləmə xərcləri 747.3 799.2 93.5
      -qarşısıalınma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün ehtiyatlara
       ayırmalar 836.6 1637.8 51.1

      -işlərin aparılması xərcləri 152197.3 138281.1 110.1
      -sığorta fəaliyyəti üzrə digər xərclər 12082.0 10755.3 112.3
      -sair xərclər 38641.7 23575.8 163.9
 Maliyyə mənfəəti (zərəri (-) 79144.1 99841.4 x
   -mənfəət vergisi 16213.0 21941.2 x
 Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 62931.1 77900.2 x
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4.2 Sığortaçının fəaliyyətinin maliyyə nəticələri

 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat

Göstəricilərin adı Hesabat
ilində Əvvəlki ildə

Əvvəlki ilə
nisbətən,%-

lə

Gəlirlərin cəmi 552510.3 537552.9 102.8
   o cümlədən:
      -sığorta (təkrarsığorta) haqları 488410.9 423362.8 115.4
      -xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (+/-) -12724.2 -11350.4 x
      -investisiya gəlirləri 45987.4 44655.0 103.0
      -sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların
        payı 5955.5 10343.4 57.6

      -təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
        alınmış komisyon və broker faiz mükafatları 3666.4 3347.6 109.5

      -sair gəlirlər 21214.3 67194.4 31.6
Xərclərin cəmi 475381.7 438219.8 108.5
   o cümlədən:
      -sığorta ödənişlərinin və sığorta məbləğlərinin verilməsi 229097.9 203614.0 112.5
      -sığorta haqlarının qaytarılması 8468.7 8605.8 98.4
      -təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları (mükafatları) 68430.9 90365.7 75.7
      -tənzimləmə xərcləri 539.9 771.0 70.0
      -qarşısıalınma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün ehtiyatlara
       ayırmalar 704.4 1501.2 46.9

      -işlərin aparılması xərcləri 123114.0 108310.7 113.7
      -sığorta fəaliyyəti üzrə digər xərclər 11030.1 10615.7 103.9
      -sair xərclər 33995.8 14435.7 235.5
 Maliyyə mənfəəti (zərəri (-) 77128.7 99333.1 x
   -mənfəət vergisi 15656.2 21318.2 x
 Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 61472.5 78014.9 x
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4.3 Sığortaçının fəaliyyətinin maliyyə nəticələri

 (Xarici mülkiyyət)

min manat

Göstəricilərin adı Hesabat
ilində Əvvəlki ildə

Əvvəlki ilə
nisbətən,%-

lə

Gəlirlərin cəmi 28456.4 38497.7 73.9
   o cümlədən:
      -sığorta (təkrarsığorta) haqları 19881.4 27129.5 73.3
      -xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (+/-) 3279.0 -1034.5 x
      -investisiya gəlirləri 155.1 775.3 20.0
      -sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların
        payı 870.9 1829.4 47.6

      -təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
        alınmış komisyon və broker faiz mükafatları 178.7 185.0 96.6

      -sair gəlirlər 4091.2 9613.0 42.6
Xərclərin cəmi 26792.1 41752.4 64.2
   o cümlədən:
      -sığorta ödənişlərinin və sığorta məbləğlərinin verilməsi 9310.0 11844.9 78.6
      -sığorta haqlarının qaytarılması 740.0 878.2 84.3
      -təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları (mükafatları) 5900.2 8414.0 70.1
      -tənzimləmə xərcləri 37.5 28.3 132.7
      -qarşısıalınma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün ehtiyatlara
       ayırmalar -413.4 111.2 -371.7

      -işlərin aparılması xərcləri 8485.8 13131.5 64.6
      -sığorta fəaliyyəti üzrə digər xərclər 1019.0 0.0 -
      -sair xərclər 1713.0 7344.4 23.3
 Maliyyə mənfəəti (zərəri (-) 1664.3 -3254.7 x
   -mənfəət vergisi 133.0 16.9 x
 Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 1531.3 -3271.5 x
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4.4 Sığortaçının fəaliyyətinin maliyyə nəticələri

 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat

Göstəricilərin adı Hesabat
ilində Əvvəlki ildə

Əvvəlki ilə
nisbətən,%-

lə

Gəlirlərin cəmi 58850.7 55539.3 106.0
   o cümlədən:
      -sığorta (təkrarsığorta) haqları 59396.4 48169.0 123.3
      -xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (+/-) -9807.0 -4458.2 x
      -investisiya gəlirləri 1648.4 1518.2 108.6
      -sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların
        payı 1810.7 106.6 1699.4

      -təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
        alınmış komisyon və broker faiz mükafatları 2202.7 3963.5 55.6

      -sair gəlirlər 3599.5 6240.3 57.7
Xərclərin cəmi 58499.5 51776.3 113.0
   o cümlədən:
      -sığorta ödənişlərinin və sığorta məbləğlərinin verilməsi 19045.0 16268.1 117.1
      -sığorta haqlarının qaytarılması 1484.3 1809.7 82.0
      -təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları (mükafatları) 13691.4 14898.8 91.9
      -tənzimləmə xərcləri 169.8 0.0 -
      -qarşısıalınma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün ehtiyatlara
       ayırmalar 545.7 25.4 2145.9

      -işlərin aparılması xərcləri 20597.6 16838.9 122.3
      -sığorta fəaliyyəti üzrə digər xərclər 33.0 139.6 23.6
      -sair xərclər 2932.8 1795.8 163.3
 Maliyyə mənfəəti (zərəri (-) 351.2 3763.0 x
   -mənfəət vergisi 423.9 606.2 x
 Hesabat dövrünün xalis mənfəəti -72.7 3156.9 x
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5. Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sayı (ədəd)

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 2445927.0 1956476.0 125.0
Könüllü sığorta 1083900.0 782473.0 138.5
Həyat sığortası 534450.0 224036.0 238.6
Qeyri-həyat sığortası 549450.0 558437.0 98.4
   Şəxsi sığorta 406528.0 366599.0 110.9
   Əmlak sığortası 142922.0 191838.0 74.5
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 127996.0 175118.0 73.1

   -mülki məsuliyyət sığortası 14872.0 16445.0 90.4
   -kredit sığortası 29.0 255.0 11.4
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 25.0 20.0 125.0
İcbari sığorta – cəmi 1362027.0 1174003.0 116.0
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 238.0 289.0 82.4

    -Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası 2.0 1.0 200.0
    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

24099.0 23743.0 101.5

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 1191615.0 1004535.0 118.6

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 141053.0 141181.0 99.9
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 4908.0 4152.0 118.2

    -İcbari sığortanın digər növləri 112.0 102.0 109.8
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5.1 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sayı (ədəd)
  (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 2108001.0 1688622.0 124.8
Könüllü sığorta 896579.0 607220.0 147.7
Həyat sığortası 534450.0 224036.0 238.6
Qeyri-həyat sığortası 362129.0 383184.0 94.5
   Şəxsi sığorta 242906.0 246518.0 98.5
   Əmlak sığortası 119223.0 136666.0 87.2
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 104415.0 120092.0 86.9

   -mülki məsuliyyət sığortası 14754.0 16299.0 90.5
   -kredit sığortası 29.0 255.0 11.4
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 25.0 20.0 125.0
İcbari sığorta – cəmi 1211422.0 1081402.0 112.0
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 238.0 289.0 82.4

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

24099.0 23743.0 101.5

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 1089190.0 923632.0 117.9

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 94100.0 129853.0 72.5
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 3713.0 3811.0 97.4

    -İcbari sığortanın digər növləri 82.0 74.0 110.8
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5.2 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sayı (ədəd)
  (Xüsusi mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 1554900.0 1162532.0 133.8
Könüllü sığorta 737120.0 440383.0 167.4
Həyat sığortası 534450.0 224036.0 238.6
Qeyri-həyat sığortası 202670.0 216347.0 93.7
   Şəxsi sığorta 130032.0 138130.0 94.1
   Əmlak sığortası 72638.0 78217.0 92.9
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 59274.0 63438.0 93.4

   -mülki məsuliyyət sığortası 13310.0 14520.0 91.7
   -kredit sığortası 29.0 239.0 12.1
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 25.0 20.0 125.0
İcbari sığorta – cəmi 817780.0 722149.0 113.2
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 204.0 289.0 70.6

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

24099.0 23743.0 101.5

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 716200.0 582861.0 122.9

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 74529.0 112557.0 66.2
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 2684.0 2642.0 101.6

    -İcbari sığortanın digər növləri 64.0 57.0 112.3
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5.3 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sayı (ədəd)
  (Xarici mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 118490.0 161188.0 73.5
Könüllü sığorta 21390.0 22082.0 96.9
Qeyri-həyat sığortası 21390.0 22082.0 96.9
   Şəxsi sığorta 13574.0 17677.0 76.8
   Əmlak sığortası 7816.0 4405.0 177.4
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 7151.0 3261.0 219.3

   -mülki məsuliyyət sığortası 665.0 1144.0 58.1
İcbari sığorta – cəmi 97100.0 139106.0 69.8
    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 96496.0 136737.0 70.6

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 500.0 2097.0 23.8
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 104.0 272.0 38.2
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5.4 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sayı (ədəd)
  (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 434611.0 364902.0 119.1
Könüllü sığorta 138069.0 144755.0 95.4
Qeyri-həyat sığortası 138069.0 144755.0 95.4
   Şəxsi sığorta 99300.0 90711.0 109.5
   Əmlak sığortası 38769.0 54044.0 71.7
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 37990.0 53393.0 71.2

   -mülki məsuliyyət sığortası 779.0 635.0 122.7
İcbari sığorta – cəmi 296542.0 220147.0 134.7
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 34.0 0.0 -

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 276494.0 204034.0 135.5

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 19071.0 15199.0 125.5
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 925.0 897.0 103.1

    -İcbari sığortanın digər növləri 18.0 17.0 105.9
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6. Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrdə sığorta predmetlərinin sayı
(ədəd)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 4808072.0 4273069.0 112.5
Könüllü sığorta 1258038.0 1040139.0 120.9
Həyat sığortası 547663.0 304899.0 179.6
Qeyri-həyat sığortası 710375.0 735240.0 96.6
   Şəxsi sığorta 548743.0 530095.0 103.5
   Əmlak sığortası 161632.0 205145.0 78.8
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 143677.0 185776.0 77.3

   -mülki məsuliyyət sığortası 17901.0 19094.0 93.8
   -kredit sığortası 29.0 255.0 11.4
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 25.0 20.0 125.0
İcbari sığorta – cəmi 3550034.0 3232930.0 109.8
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 10020.0 2207.0 454.0

    -Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası 170.0 124.0 137.1
    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

1688223.0 1576817.0 107.1

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 1705484.0 1508347.0 113.1

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 141052.0 141181.0 99.9
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 4973.0 4152.0 119.8

    -İcbari sığortanın digər növləri 112.0 102.0 109.8
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6.1 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrdə sığorta predmetlərinin sayı
(ədəd)

 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 4465907.0 4003292.0 111.6
Könüllü sığorta 1066646.0 863086.0 123.6
Həyat sığortası 547663.0 304899.0 179.6
Qeyri-həyat sığortası 518983.0 558187.0 93.0
   Şəxsi sığorta 381278.0 408558.0 93.3
   Əmlak sığortası 137705.0 149629.0 92.0
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 119868.0 130406.0 91.9

   -mülki məsuliyyət sığortası 17783.0 18948.0 93.9
   -kredit sığortası 29.0 255.0 11.4
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 25.0 20.0 125.0
İcbari sığorta – cəmi 3399261.0 3140206.0 108.2
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 10020.0 2207.0 454.0

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

1688223.0 1576817.0 107.1

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 1603059.0 1427444.0 112.3

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 94099.0 129853.0 72.5
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 3778.0 3811.0 99.1

    -İcbari sığortanın digər növləri 82.0 74.0 110.8
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6.2 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrdə sığorta predmetlərinin sayı
(ədəd)

 (Xüsusi mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 3868877.0 3442247.0 112.4
Könüllü sığorta 874299.0 661294.0 132.2
Həyat sığortası 547663.0 304899.0 179.6
Qeyri-həyat sığortası 326636.0 356395.0 91.6
   Şəxsi sığorta 243098.0 268059.0 90.7
   Əmlak sığortası 83538.0 88336.0 94.6
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 67166.0 70973.0 94.6

   -mülki məsuliyyət sığortası 16318.0 17104.0 95.4
   -kredit sığortası 29.0 239.0 12.1
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 25.0 20.0 125.0
İcbari sığorta – cəmi 2994578.0 2780953.0 107.7
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 8510.0 2207.0 385.6

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

1688223.0 1576817.0 107.1

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 1220569.0 1086673.0 112.3

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 74528.0 112557.0 66.2
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 2684.0 2642.0 101.6

    -İcbari sığortanın digər növləri 64.0 57.0 112.3
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6.3 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrdə sığorta predmetlərinin sayı
(ədəd)

 (Xarici mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 131711.0 161409.0 81.6
Könüllü sığorta 25046.0 22303.0 112.3
Qeyri-həyat sığortası 25046.0 22303.0 112.3
   Şəxsi sığorta 13574.0 17758.0 76.4
   Əmlak sığortası 11472.0 4545.0 252.4
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 10807.0 3336.0 324.0

   -mülki məsuliyyət sığortası 665.0 1209.0 55.0
İcbari sığorta – cəmi 106665.0 139106.0 76.7
    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 105996.0 136737.0 77.5

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 500.0 2097.0 23.8
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 169.0 272.0 62.1
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6.4 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrdə sığorta predmetlərinin sayı
(ədəd)

 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 465319.0 399636.0 116.4
Könüllü sığorta 167301.0 179489.0 93.2
Qeyri-həyat sığortası 167301.0 179489.0 93.2
   Şəxsi sığorta 124606.0 122741.0 101.5
   Əmlak sığortası 42695.0 56748.0 75.2
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 41895.0 56097.0 74.7

   -mülki məsuliyyət sığortası 800.0 635.0 126.0
   -kredit sığortası 0.0 16.0 0.0
İcbari sığorta – cəmi 298018.0 220147.0 135.4
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 1510.0 0.0 -

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 276494.0 204034.0 135.5

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 19071.0 15199.0 125.5
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 925.0 897.0 103.1

    -İcbari sığortanın digər növləri 18.0 17.0 105.9
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7. Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sığorta məbləği
min manat

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə
Əvvəlki ilə
nisbətən,%

-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 530203777.2 398815684.5 132.9
Könüllü sığorta 329886274.8 228583857.5 144.3
Həyat sığortası 2414580.4 1556630.2 155.1
Qeyri-həyat sığortası 327471694.4 227027227.2 144.2
   Şəxsi sığorta 14640188.8 12563849.8 116.5
   Əmlak sığortası 312831505.6 214463377.4 145.9
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 142270161.2 64606463.0 220.2

   -mülki məsuliyyət sığortası 170508432.2 149831002.8 113.8
   -kredit sığortası 64.4 1230.2 5.2
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 52847.7 24681.4 214.1
İcbari sığorta – cəmi 200317502.4 170231827.1 117.7
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 59072.0 72481.5 81.5

    -Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası 13203.5 12029.0 109.8
    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

118679226.7 98875687.5 120.0

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 62896302.8 55073469.0 114.2

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 18204155.1 15236555.8 119.5
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 458161.9 954250.0 48.0

    -İcbari sığortanın digər növləri 7380.3 7354.3 100.4
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7.1 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sığorta məbləği
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə
Əvvəlki ilə
nisbətən,%

-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 523692538.0 393517627.3 133.1
Könüllü sığorta 329442959.5 227885721.7 144.6
Həyat sığortası 2414580.4 1556630.2 155.1
Qeyri-həyat sığortası 327028379.1 226329091.4 144.5
   Şəxsi sığorta 14350633.1 12329005.7 116.4
   Əmlak sığortası 312677746.1 214000085.7 146.1
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 142135566.6 64155575.1 221.5

   -mülki məsuliyyət sığortası 170489267.3 149818599.0 113.8
   -kredit sığortası 64.4 1230.2 5.2
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 52847.7 24681.4 214.1
İcbari sığorta – cəmi 194249578.4 165631905.7 117.3
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 59072.0 72481.5 81.5

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

118679226.7 98875687.5 120.0

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 57944157.8 50915084.0 113.8

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 17221232.0 14841268.8 116.0
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 338661.9 920150.0 36.8

    -İcbari sığortanın digər növləri 7228.0 7234.0 99.9
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7.2 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sığorta məbləği
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə
Əvvəlki ilə
nisbətən,%

-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 489261015.1 354149218.1 138.2
Könüllü sığorta 318546620.4 211832500.5 150.4
Həyat sığortası 2414580.4 1556630.2 155.1
Qeyri-həyat sığortası 316132040.0 210275870.2 150.3
   Şəxsi sığorta 10511318.2 8295384.5 126.7
   Əmlak sığortası 305620721.8 201980485.8 151.3
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 136302119.1 53361262.9 255.4

   -mülki məsuliyyət sığortası 169265690.6 148594114.2 113.9
   -kredit sığortası 64.4 427.4 15.1
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 52847.7 24681.4 214.1
İcbari sığorta – cəmi 170714394.7 142316717.6 120.0
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 58902.0 72481.5 81.3

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

118679226.7 98875687.5 120.0

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 40198242.7 32413270.6 124.0

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 11506488.2 10678705.0 107.8
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 264456.0 269450.0 98.1

    -İcbari sığortanın digər növləri 7079.0 7123.0 99.4
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7.3 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sığorta məbləği
 (Xarici mülkiyyət)

min manat

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə
Əvvəlki ilə
nisbətən,%

-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 7191349.9 11663710.0 61.7
Könüllü sığorta 1446279.0 3668846.1 39.4
Qeyri-həyat sığortası 1446279.0 3668846.1 39.4
   Şəxsi sığorta 543503.0 696955.4 78.0
   Əmlak sığortası 902776.0 2971890.7 30.4
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 502221.9 2436714.6 20.6

   -mülki məsuliyyət sığortası 400554.1 535176.1 74.8
İcbari sığorta – cəmi 5745070.9 7994863.8 71.9
    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 5214210.0 7342060.0 71.0

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 520460.9 625503.8 83.2
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 10400.0 27300.0 38.1
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7.4 Sığorta təşkilatları tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sığorta məbləği
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə
Əvvəlki ilə
nisbətən,%

-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 27240173.0 27704699.3 98.3
Könüllü sığorta 9450060.2 12384375.0 76.3
Qeyri-həyat sığortası 9450060.2 12384375.0 76.3
   Şəxsi sığorta 3295811.9 3336665.8 98.8
   Əmlak sığortası 6154248.2 9047709.2 68.0
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 5331225.6 8357597.6 63.8

   -mülki məsuliyyət sığortası 823022.6 689308.8 119.4
   -kredit sığortası 0.0 802.8 0.0
İcbari sığorta – cəmi 17790112.9 15320324.2 116.1
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 170.0 0.0 -

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 12531705.1 11159753.4 112.3

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 5194282.9 3537059.9 146.9
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 63805.9 623400.0 10.2

    -İcbari sığortanın digər növləri 149.0 111.0 134.2
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8. Sığorta haqlarından daxilolmalar
min manat

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 559559.4 480697.3 116.4
Könüllü sığorta 373615.6 314600.0 118.8
Həyat sığortası 178412.2 115445.5 154.5
Qeyri-həyat sığortası 195203.5 199154.5 98.0
   Şəxsi sığorta 82676.9 90521.0 91.3
   Əmlak sığortası 112526.6 108633.5 103.6
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 92272.5 85189.6 108.3

   -mülki məsuliyyət sığortası 20239.4 23394.6 86.5
   -kredit sığortası 14.7 49.4 29.7
İcbari sığorta – cəmi 185943.8 166097.3 111.9
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 79.2 55.9 141.7

    -Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası 132.0 120.3 109.8
    -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 16415.4 17040.8 96.3
    -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin
     dövlət icbari şəxsi    sığortası 12314.8 12321.2 99.9

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

34118.6 31270.2 109.1

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 92232.8 81579.8 113.1

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 30155.4 23418.0 128.8
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 303.6 276.5 109.8

    -İcbari sığortanın digər növləri 191.8 14.6 1311.9
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8.1 Sığorta haqlarından daxilolmalar
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 517602.5 439480.5 117.8
Könüllü sığorta 370883.0 310456.9 119.5
Həyat sığortası 178412.2 115445.5 154.5
Qeyri-həyat sığortası 192470.9 195011.5 98.7
   Şəxsi sığorta 80810.7 89192.8 90.6
   Əmlak sığortası 111660.2 105818.7 105.5
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 91495.7 82449.4 111.0

   -mülki məsuliyyət sığortası 20149.8 23319.8 86.4
   -kredit sığortası 14.7 49.4 29.7
İcbari sığorta – cəmi 146719.5 129023.6 113.7
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 79.2 55.9 141.7

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

34118.6 31270.2 109.1

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 83856.6 74744.8 112.2

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 28226.4 22679.4 124.5
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 248.9 260.2 95.6

    -İcbari sığortanın digər növləri 189.8 13.0 1462.0
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8.2 Sığorta haqlarından daxilolmalar
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 440924.4 364210.7 121.1
Könüllü sığorta 336412.0 274138.7 122.7
Həyat sığortası 178412.2 115445.5 154.5
Qeyri-həyat sığortası 157999.8 158693.3 99.6
   Şəxsi sığorta 68630.4 77619.4 88.4
   Əmlak sığortası 89369.4 81073.8 110.2
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 72512.5 61277.1 118.3

   -mülki məsuliyyət sığortası 16842.2 19766.9 85.2
   -kredit sığortası 14.7 29.8 49.2
İcbari sığorta – cəmi 104512.5 90072.0 116.0
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 70.2 55.9 125.6

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

34118.6 31270.2 109.1

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 52763.5 44851.3 117.6

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 17194.6 13704.6 125.5
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 178.0 178.6 99.7

    -İcbari sığortanın digər növləri 187.6 11.3 1656.8
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8.3 Sığorta haqlarından daxilolmalar
 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 19553.3 27791.8 70.4
Könüllü sığorta 10816.0 14446.0 74.9
Qeyri-həyat sığortası 10816.0 14446.0 74.9
   Şəxsi sığorta 3281.2 5250.6 62.5
   Əmlak sığortası 7534.7 9195.4 81.9
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 6263.4 7890.9 79.4

   -mülki məsuliyyət sığortası 1271.3 1304.4 97.5
İcbari sığorta – cəmi 8737.3 13345.8 65.5
    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 7708.7 11865.6 65.0

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 1019.9 1460.2 69.8
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 8.7 20.0 43.7
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8.4 Sığorta haqlarından daxilolmalar
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 57124.8 47478.0 120.3
Könüllü sığorta 23655.1 21872.2 108.2
Qeyri-həyat sığortası 23655.1 21872.2 108.2
   Şəxsi sığorta 8899.1 6322.7 140.7
   Əmlak sığortası 14756.0 15549.4 94.9
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 12719.8 13281.4 95.8

   -mülki məsuliyyət sığortası 2036.2 2248.5 90.6
   -kredit sığortası 0.0 19.6 0.0
İcbari sığorta – cəmi 33469.7 25605.8 130.7
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 9.0 0.0 -

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 23384.4 18027.9 129.7

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 10011.9 7514.6 133.2
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 62.2 61.7 100.9

    -İcbari sığortanın digər növləri 2.2 1.7 133.7
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9. Təkrar sığorta haqlarından daxilolmalar
min manat

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 54745.4 60831.2 90.0
Könüllü sığorta 21660.4 24822.7 87.3
Həyat sığortası 31.1 12.3 252.9
Qeyri-həyat sığortası 21629.3 24810.4 87.2
   Şəxsi sığorta 3369.0 6243.2 54.0
   Əmlak sığortası 18260.2 18567.2 98.3
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 15428.9 15593.1 98.9

   -mülki məsuliyyət sığortası 2791.2 2946.7 94.7
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 33085.0 36008.6 91.9
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 15.1 27.8 54.3

    -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 13588.2 15282.0 88.9
    -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin
     dövlət icbari şəxsi    sığortası 9401.3 9220.2 102.0

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

1946.1 2670.9 72.9

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 533.3 4669.4 11.4

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 7584.0 4121.5 184.0
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 17.0 16.7 101.6
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9.1 Təkrar sığorta haqlarından daxilolmalar
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 54745.4 60831.2 90.0
Könüllü sığorta 21660.4 24822.7 87.3
Həyat sığortası 31.1 12.3 252.9
Qeyri-həyat sığortası 21629.3 24810.4 87.2
   Şəxsi sığorta 3369.0 6243.2 54.0
   Əmlak sığortası 18260.2 18567.2 98.3
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 15428.9 15593.1 98.9

   -mülki məsuliyyət sığortası 2791.2 2946.7 94.7
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 33085.0 36008.6 91.9
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 15.1 27.8 54.3

    -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 13588.2 15282.0 88.9
    -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin
     dövlət icbari şəxsi    sığortası 9401.3 9220.2 102.0

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

1946.1 2670.9 72.9

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 533.3 4669.4 11.4

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 7584.0 4121.5 184.0
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 17.0 16.7 101.6
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9.2 Təkrar sığorta haqlarından daxilolmalar
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 54745.4 57724.6 94.8
Könüllü sığorta 21660.4 21813.9 99.3
Həyat sığortası 31.1 12.3 252.9
Qeyri-həyat sığortası 21629.3 21801.6 99.2
   Şəxsi sığorta 3369.0 5805.2 58.0
   Əmlak sığortası 18260.2 15996.4 114.2
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 15428.9 13049.1 118.2

   -mülki məsuliyyət sığortası 2791.2 2920.0 95.6
   -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 33085.0 35910.8 92.1
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 15.1 27.8 54.3

    -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 13588.2 15282.0 88.9
    -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin
     dövlət icbari şəxsi    sığortası 9401.3 9220.2 102.0

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

1946.1 2670.9 72.9

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 533.3 4580.1 11.6

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 7584.0 4113.1 184.4
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 17.0 16.7 101.6
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10. Hesablanmış sığorta haqları
min manat

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Cəmi 609264.9 537562.1 113.3
Könüllü sığorta -cəmi 393690.6 333972.2 117.9
  Həyat sığortası 179155.3 114241.4 156.8
  Qeyri-həyat sığortası 214535.3 219730.8 97.6
  Şəxsi sığorta 92946.0 95520.3 97.3
  Əmlak sığortası 121589.3 124210.6 97.9
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 100086.0 100423.7 99.7

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 38407.6 37135.3 103.4

     -mülki məsuliyyət sığortası 21448.5 23712.1 90.5
     -kredit sığortası 14.7 47.5 30.9
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 215574.3 203589.9 105.9
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 34515.3 28892.0 119.5
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10.1 Hesablanmış sığorta haqları
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 567308.0 496345.3 114.3
Könüllü sığorta -cəmi 390958.0 329829.1 118.5
  Həyat sığortası 179155.3 114241.4 156.8
  Qeyri-həyat sığortası 211802.7 215587.8 98.2
  Şəxsi sığorta 91079.8 94192.1 96.7
  Əmlak sığortası 120722.9 121395.7 99.4
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 99309.2 97683.6 101.7

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 38407.6 37135.3 103.4

     -mülki məsuliyyət sığortası 21358.8 23637.4 90.4
     -kredit sığortası 14.7 47.5 30.9
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 176349.9 166516.2 105.9
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 32586.3 28153.4 115.7
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10.2 Hesablanmış sığorta haqları
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 488030.1 421816.1 115.7
Könüllü sığorta -cəmi 353934.1 293716.6 120.5
  Həyat sığortası 179155.3 114241.4 156.8
  Qeyri-həyat sığortası 174778.8 179475.2 97.4
  Şəxsi sığorta 77026.2 83149.1 92.6
  Əmlak sığortası 97752.6 96326.1 101.5
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 79769.2 75050.8 106.3

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 33362.5 30039.6 111.1

     -mülki məsuliyyət sığortası 17928.5 21220.3 84.5
     -kredit sığortası 14.7 27.7 53.1
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 134096.0 128099.5 104.7
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 22026.3 19197.6 114.7
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10.3 Hesablanmış sığorta haqları
 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 19881.5 26679.1 74.5
Könüllü sığorta -cəmi 11144.1 13881.4 80.3
  Qeyri-həyat sığortası 11144.1 13881.4 80.3
  Şəxsi sığorta 3347.9 4698.9 71.2
  Əmlak sığortası 7796.2 9182.6 84.9
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 6524.9 9011.0 72.4

     -mülki məsuliyyət sığortası 1271.3 171.5 741.2
İcbari sığorta – cəmi 8737.3 12797.7 68.3
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 441.8 1449.8 30.5
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10.4 Hesablanmış sığorta haqları
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 59396.4 47850.1 124.1
Könüllü sığorta -cəmi 25879.8 22231.1 116.4
  Qeyri-həyat sığortası 25879.8 22231.1 116.4
  Şəxsi sığorta 10705.7 6344.1 168.8
  Əmlak sığortası 15174.1 15887.1 95.5
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 13015.1 13621.7 95.5

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 5045.0 5856.5 86.1

     -mülki məsuliyyət sığortası 2159.0 2245.6 96.1
İcbari sığorta – cəmi 33516.7 25619.0 130.8
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 10118.2 7506.1 134.8
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11. Fiziki şəxslər üzrə  hesablanmış sığorta haqları
min manat

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Cəmi 141570.8 123891.2 114.3
Könüllü sığorta -cəmi 57458.4 51867.4 110.8
  Həyat sığortası 38401.9 31565.5 121.7
  Qeyri-həyat sığortası 19056.5 20301.9 93.9
  Şəxsi sığorta 5872.9 4119.2 142.6
  Əmlak sığortası 13183.6 16182.7 81.5
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 12932.3 15884.5 81.4

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 4695.5 2881.0 163.0

     -mülki məsuliyyət sığortası 236.6 252.7 93.6
     -kredit sığortası 14.7 45.5 32.3
İcbari sığorta – cəmi 84112.4 72023.8 116.8
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 6304.1 6523.8 96.6
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11.1 Fiziki şəxslər üzrə  hesablanmış sığorta haqları
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 131263.3 115021.8 114.1
Könüllü sığorta -cəmi 55948.3 49213.0 113.7
  Həyat sığortası 38401.9 31565.5 121.7
  Qeyri-həyat sığortası 17546.4 17647.5 99.4
  Şəxsi sığorta 4700.8 3061.5 153.5
  Əmlak sığortası 12845.6 14585.9 88.1
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 12594.9 14288.9 88.1

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 4695.5 2881.0 163.0

     -mülki məsuliyyət sığortası 236.0 251.6 93.8
     -kredit sığortası 14.7 45.5 32.3
İcbari sığorta – cəmi 75315.0 65808.8 114.4
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 4743.6 6135.5 77.3
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11.2 Fiziki şəxslər üzrə  hesablanmış sığorta haqları
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 97863.2 79821.6 122.6
Könüllü sığorta -cəmi 49532.0 41757.4 118.6
  Həyat sığortası 38401.9 31565.5 121.7
  Qeyri-həyat sığortası 11130.1 10191.9 109.2
  Şəxsi sığorta 2241.9 1219.6 183.8
  Əmlak sığortası 8888.2 8972.2 99.1
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 8716.0 8750.1 99.6

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 3196.4 2056.4 155.4

     -mülki məsuliyyət sığortası 157.5 196.5 80.2
     -kredit sığortası 14.7 25.7 57.2
İcbari sığorta – cəmi 48331.2 38064.2 127.0
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 3695.2 5340.0 69.2
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11.3 Fiziki şəxslər üzrə  hesablanmış sığorta haqları
 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 7892.1 11976.4 65.9
Könüllü sığorta -cəmi 651.6 1430.2 45.6
  Qeyri-həyat sığortası 651.6 1430.2 45.6
  Şəxsi sığorta 400.2 443.9 90.2
  Əmlak sığortası 251.5 986.3 25.5
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 245.3 980.0 25.0

     -mülki məsuliyyət sığortası 6.1 6.3 97.8
İcbari sığorta – cəmi 7240.4 10546.2 68.7
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 20.6 95.2 21.6
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11.4 Fiziki şəxslər üzrə  hesablanmış sığorta haqları
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 25508.0 23223.8 109.8
Könüllü sığorta -cəmi 5764.7 6025.4 95.7
  Qeyri-həyat sığortası 5764.7 6025.4 95.7
  Şəxsi sığorta 2058.7 1398.0 147.3
  Əmlak sığortası 3705.9 4627.4 80.1
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 3633.5 4558.8 79.7

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 1499.0 805.7 186.1

     -mülki məsuliyyət sığortası 72.4 48.8 148.4
İcbari sığorta – cəmi 19743.3 17198.4 114.8
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 1027.8 700.2 146.8
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12. Hüquqi şəxslər üzrə hesablanmış sığorta haqları
min manat

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Cəmi 467694.1 413671.0 113.1
Könüllü sığorta -cəmi 336232.2 282104.8 119.2
  Həyat sığortası 140753.4 82675.9 170.2
  Qeyri-həyat sığortası 195478.8 199428.9 98.0
  Şəxsi sığorta 87073.1 91401.1 95.3
  Əmlak sığortası 108405.8 108027.8 100.3
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 87153.7 84539.2 103.1

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 33712.1 34254.2 98.4

     -mülki məsuliyyət sığortası 21211.9 23459.4 90.4
     -kredit sığortası 0.0 2.0 0.0
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 131461.8 131566.2 99.9
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 28211.2 22368.2 126.1
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12.1 Hüquqi şəxslər üzrə hesablanmış sığorta haqları
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 436044.7 381323.5 114.4
Könüllü sığorta -cəmi 335009.7 280616.2 119.4
  Həyat sığortası 140753.4 82675.9 170.2
  Qeyri-həyat sığortası 194256.3 197940.3 98.1
  Şəxsi sığorta 86379.0 91130.6 94.8
  Əmlak sığortası 107877.3 106809.7 101.0
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 86714.3 83394.7 104.0

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 33712.1 34254.2 98.4

     -mülki məsuliyyət sığortası 21122.8 23385.8 90.3
     -kredit sığortası 0.0 2.0 0.0
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 101035.0 100707.4 100.3
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 27842.7 22017.9 126.5
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12.2 Hüquqi şəxslər üzrə hesablanmış sığorta haqları
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 390166.8 341994.5 114.1
Könüllü sığorta -cəmi 304402.1 251959.2 120.8
  Həyat sığortası 140753.4 82675.9 170.2
  Qeyri-həyat sığortası 163648.7 169283.3 96.7
  Şəxsi sığorta 74784.4 81929.5 91.3
  Əmlak sığortası 88864.4 87353.8 101.7
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 71053.1 66300.7 107.2

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 30166.1 27983.2 107.8

     -mülki məsuliyyət sığortası 17771.0 21023.8 84.5
     -kredit sığortası 0.0 2.0 0.0
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 40.2 27.3 147.3
İcbari sığorta – cəmi 85764.7 90035.3 95.3
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 18331.1 13857.5 132.3
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12.3 Hüquqi şəxslər üzrə hesablanmış sığorta haqları
 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 11989.4 14702.7 81.5
Könüllü sığorta -cəmi 10492.5 12451.2 84.3
  Həyat sığortası 0.0 0.0 -
  Qeyri-həyat sığortası 10492.5 12451.2 84.3
  Şəxsi sığorta 2947.7 4255.0 69.3
  Əmlak sığortası 7544.8 8196.2 92.1
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 6279.6 8031.0 78.2

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 0.0 1220.3 0.0

     -mülki məsuliyyət sığortası 1265.2 165.3 765.6
     -kredit sığortası 0.0 0.0 -
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 0.0 0.0 -
İcbari sığorta – cəmi 1496.9 2251.5 66.5
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 421.2 1354.5 31.1
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12.4 Hüquqi şəxslər üzrə hesablanmış sığorta haqları
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Cəmi 33888.4 24626.3 137.6
Könüllü sığorta -cəmi 20115.1 16205.7 124.1
  Həyat sığortası 0.0 0.0 -
  Qeyri-həyat sığortası 20115.1 16205.7 124.1
  Şəxsi sığorta 8647.0 4946.0 174.8
  Əmlak sığortası 11468.2 11259.7 101.9
  o cümlədən:
    -əmlakın sığortası 9381.6 9062.9 103.5

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 3546.0 5050.7 70.2

     -mülki məsuliyyət sığortası 2086.5 2196.7 95.0
     -kredit sığortası 0.0 0.0 -
     -qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 0.0 0.0 -
İcbari sığorta – cəmi 13773.3 8420.6 163.6
ondan:
 daşınmaz əmlakın icbari sığortası 9090.4 6805.9 133.6
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13. Sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
min manat

Sığorta sinifləri Hesabat
ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə

nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 276939.8 248960.3 111.2
Könüllü sığorta – cəmi 208970.7 179804.5 116.2
  Həyat sığortası 126351.0 89995.1 140.4
  Qeyri-həyat sığortası 82619.7 89809.4 92.0
Şəxsi sığorta 55983.6 63989.0 87.5
Əmlak sığortası 26636.1 25820.4 103.2
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 22643.0 25365.0 89.3

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 1349.7 3432.3 39.3

  -mülki məsuliyyət sığortası 3974.6 435.3 913.0
  -kredit sığortası 18.6 20.1 92.3
İcbari sığorta – cəmi 67969.1 69155.8 98.3
 -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 9206.1 17833.9 51.6
 -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət
icbari şəxsi sığortası 2571.7 2273.2 113.1

 -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 4417.3 3531.2 125.1

 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 48541.3 42443.0 114.4

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 3224.2 3026.2 106.5
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 8.6 48.2 17.9
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13.1 Sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 264484.8 231729.9 114.1
Könüllü sığorta – cəmi 207993.2 178293.4 116.7
  Həyat sığortası 126351.0 89995.1 140.4
  Qeyri-həyat sığortası 81642.2 88298.3 92.5
Şəxsi sığorta 55489.3 63384.7 87.5
Əmlak sığortası 26152.8 24913.7 105.0
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 22174.7 24488.3 90.6

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 1349.7 3432.3 39.3

  -mülki məsuliyyət sığortası 3959.6 405.3 977.0
  -kredit sığortası 18.6 20.1 92.3
İcbari sığorta – cəmi 56491.7 53436.5 105.7
 -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 4664.9 8226.8 56.7
 -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət
icbari şəxsi sığortası 1214.8 983.6 123.5

 -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 4417.3 3531.2 125.1

 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 44804.8 39077.6 114.7

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 1381.2 1569.0 88.0
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 8.6 48.2 17.9
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13.2 Sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 229088.9 203616.9 112.5
Könüllü sığorta – cəmi 192364.7 167384.8 114.9
  Həyat sığortası 126351.0 89995.1 140.4
  Qeyri-həyat sığortası 66013.7 77389.7 85.3
Şəxsi sığorta 49151.6 55987.6 87.8
Əmlak sığortası 16862.0 21402.0 78.8
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 14068.9 21007.1 67.0

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 1329.5 3475.6 38.3

  -mülki məsuliyyət sığortası 2787.3 394.9 705.8
  -kredit sığortası 5.8 0.0 -
İcbari sığorta – cəmi 36724.2 36232.1 101.4
 -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 4664.9 8226.8 56.7
 -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət
icbari şəxsi sığortası 1214.8 983.6 123.5

 -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 4417.3 3531.2 125.1

 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 25525.8 21995.6 116.0

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 895.9 1447.1 61.9
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 5.5 47.9 11.5
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13.3 Sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 16349.9 11844.9 138.0
Könüllü sığorta – cəmi 8434.2 5028.0 167.7
  Qeyri-həyat sığortası 8434.2 5028.0 167.7
Şəxsi sığorta 2878.0 3781.3 76.1
Əmlak sığortası 5556.3 1246.7 445.7
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 4433.3 1242.7 356.7

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 0.0 -93.9 0.0

  -mülki məsuliyyət sığortası 1123.0 4.0 28075.2
İcbari sığorta – cəmi 7915.7 6817.0 116.1
 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 7476.4 6787.7 110.1

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 436.2 28.9 1508.6
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 3.1 0.3 945.5
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13.4 Sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 19046.0 16268.1 117.1
Könüllü sığorta – cəmi 7194.2 5880.7 122.3
  Qeyri-həyat sığortası 7194.2 5880.7 122.3
Şəxsi sığorta 3459.7 3615.8 95.7
Əmlak sığortası 3734.5 2264.9 164.9
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 3672.5 2238.5 164.1

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 20.2 50.6 39.9

  -mülki məsuliyyət sığortası 49.2 6.4 775.1
  -kredit sığortası 12.8 20.1 63.7
İcbari sığorta – cəmi 11851.7 10387.4 114.1
 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 11802.6 10294.3 114.7

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 49.1 93.1 52.8
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14. Fiziki şəxslər üzrə sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 155660.0 113686.7 136.9
Könüllü sığorta – cəmi 107991.0 72641.2 148.7
  Həyat sığortası 100626.9 61950.0 162.4
  Qeyri-həyat sığortası 7364.2 10691.2 68.9
Şəxsi sığorta 1467.2 1304.2 112.5
Əmlak sığortası 5897.0 9387.0 62.8
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 5835.0 9335.0 62.5

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 54.7 58.5 93.6

  -mülki məsuliyyət sığortası 43.4 31.9 136.2
  -kredit sığortası 18.6 20.1 92.3
İcbari sığorta – cəmi 47668.9 41045.5 116.1
 -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 2242.7 2860.2 78.4

 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 42771.4 35452.1 120.6

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 2654.6 2685.8 98.8
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 0.2 47.3 0.4
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14.1 Fiziki şəxslər üzrə sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 149894.7 108128.1 138.6
Könüllü sığorta – cəmi 107442.6 71453.1 150.4
  Həyat sığortası 100626.9 61950.0 162.4
  Qeyri-həyat sığortası 6815.7 9503.1 71.7
Şəxsi sığorta 1216.0 907.4 134.0
Əmlak sığortası 5599.7 8595.7 65.1
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 5552.7 8563.9 64.8

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 54.7 58.5 93.6

  -mülki məsuliyyət sığortası 28.4 11.7 243.1
  -kredit sığortası 18.6 20.1 92.3
İcbari sığorta – cəmi 42452.1 36675.0 115.8
 -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 2242.7 2860.2 78.4

 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 39395.5 32536.6 121.1

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 813.7 1230.9 66.1
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 0.2 47.3 0.4
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14.2 Fiziki şəxslər üzrə sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 130675.0 89626.9 145.8
Könüllü sığorta – cəmi 105823.6 68579.3 154.3
  Həyat sığortası 100626.9 61950.0 162.4
  Qeyri-həyat sığortası 5196.7 6629.3 78.4
Şəxsi sığorta 617.7 230.8 267.6
Əmlak sığortası 4579.0 6398.4 71.6
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 4553.4 6386.7 71.3

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 45.8 43.6 105.0

  -mülki məsuliyyət sığortası 19.8 11.7 169.4
  -kredit sığortası 5.8 0.0 -
İcbari sığorta – cəmi 24851.4 21047.6 118.1
 -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 2242.7 2860.2 78.4

 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 21842.0 16953.3 128.8

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 766.7 1186.8 64.6
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 0.0 47.3 0.0
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14.3 Fiziki şəxslər üzrə sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 7444.7 6855.4 108.6
Könüllü sığorta – cəmi 528.2 722.2 73.1
  Qeyri-həyat sığortası 528.2 722.2 73.1
Şəxsi sığorta 320.9 64.9 494.4
Əmlak sığortası 207.3 657.3 31.5
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 201.9 657.3 30.7

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 0.0 3.9 0.0

  -mülki məsuliyyət sığortası 5.4 0.0 -
İcbari sığorta – cəmi 6916.4 6133.2 112.8
 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 6895.4 6104.6 113.0

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 20.9 28.6 73.1
 -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortası 0.2 0.0 -
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14.4 Fiziki şəxslər üzrə sığorta hadisələri ilə əlaqədar hesablanmış sığorta ödənişləri
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Sığorta sinifləri Hesabat

ilində Əvvəlki ildə Əvvəlki ilə
nisbətən,%-lə

Sığorta ödənişlərinin cəmi 11775.0 11645.8 101.1
Könüllü sığorta – cəmi 1090.7 2151.6 50.7
  Qeyri-həyat sığortası 1090.7 2151.6 50.7
Şəxsi sığorta 277.4 611.6 45.3
Əmlak sığortası 813.4 1539.9 52.8
o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 797.4 1519.8 52.5

        ondan:
       -daşınmaz əmlakın könüllü sığortası 8.8 10.9 81.3

  -mülki məsuliyyət sığortası 3.2 0.0 -
  -kredit sığortası 12.8 20.1 63.7
İcbari sığorta – cəmi 10684.3 9494.2 112.5
 -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası 10658.2 9478.7 112.4

 -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 26.1 15.5 168.2
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15. İşlərin aparılmasına dair sığortaçının xərcləri
min manat

Göstəricilərin adı Hesabat ilində Yekuna
görə,%-lə

Xərclərin cəmi 174506.4 100.0
o cümlədən:
  -az qiymətli və tezköhnələn əşyaların alınması 85.4 0.0
  -əmək haqqı 43831.6 25.1
  -sığorta agentlərinə komisyon mükafatı 53002.2 30.4
  -sosial və digər fondlara ayırmalar 9279.4 5.3
  -ezamiyyə xərcləri 622.4 0.4
  -təsərrüfat və dəftərxana xərcləri 2304.8 1.3
  -əməliyyat xərcləri 13052.5 7.5
  -reklam xərcləri 4348.3 2.5
  -amortizasiya 3711.8 2.1
  -cari təmir xərcləri 453.9 0.3
  -işçilərin ixtisas artırmasına çəkilən xərclər 446.0 0.3
  -vergilərin (torpaq vergisi və əmlak vergisi) ödənilməsi 132.5 0.1
  -yanacağın alınmasına çəkilmiş xərclər 955.7 0.5
  -enerji xərcləri 247.8 0.1
  -suyun alınmasına çəkilən xərclər 29.3 0.0
  -alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər 29.5 0.0
  -icarə ödəmələri 6019.9 3.4
  -sair xərclər 35953.4 20.6
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15.1 İşlərin aparılmasına dair sığortaçının xərcləri
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilində Yekuna

görə,%-lə

Xərclərin cəmi 166924.6 100.0
o cümlədən:
  -az qiymətli və tezköhnələn əşyaların alınması 85.4 0.1
  -əmək haqqı 41108.0 24.6
  -sığorta agentlərinə komisyon mükafatı 51240.3 30.7
  -sosial və digər fondlara ayırmalar 8603.7 5.2
  -ezamiyyə xərcləri 561.5 0.3
  -təsərrüfat və dəftərxana xərcləri 1416.1 0.8
  -əməliyyat xərcləri 12633.2 7.6
  -reklam xərcləri 4284.3 2.6
  -amortizasiya 3307.0 2.0
  -cari təmir xərcləri 415.8 0.2
  -işçilərin ixtisas artırmasına çəkilən xərclər 434.3 0.3
  -vergilərin (torpaq vergisi və əmlak vergisi) ödənilməsi 132.5 0.1
  -yanacağın alınmasına çəkilmiş xərclər 955.7 0.6
  -enerji xərcləri 247.8 0.1
  -suyun alınmasına çəkilən xərclər 29.3 0.0
  -alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər 29.5 0.0
  -icarə ödəmələri 6019.9 3.6
  -sair xərclər 35420.4 21.2
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15.2 İşlərin aparılmasına dair sığortaçının xərcləri
 (Xüsusi mülkiyyət)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilində Yekuna

görə,%-lə

Xərclərin cəmi 136950.6 100.0
o cümlədən:
  -az qiymətli və tezköhnələn əşyaların alınması 85.4 0.1
  -əmək haqqı 33518.7 24.5
  -sığorta agentlərinə komisyon mükafatı 40000.4 29.2
  -sosial və digər fondlara ayırmalar 6940.8 5.1
  -ezamiyyə xərcləri 474.4 0.3
  -təsərrüfat və dəftərxana xərcləri 1030.6 0.8
  -əməliyyat xərcləri 11577.3 8.5
  -reklam xərcləri 2906.7 2.1
  -amortizasiya 2717.0 2.0
  -cari təmir xərcləri 327.5 0.2
  -işçilərin ixtisas artırmasına çəkilən xərclər 375.0 0.3
  -vergilərin (torpaq vergisi və əmlak vergisi) ödənilməsi 107.7 0.1
  -yanacağın alınmasına çəkilmiş xərclər 733.5 0.5
  -enerji xərcləri 157.7 0.1
  -suyun alınmasına çəkilən xərclər 21.8 0.0
  -alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər 6.2 0.0
  -icarə ödəmələri 4863.2 3.6
  -sair xərclər 31106.8 22.7
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15.3 İşlərin aparılmasına dair sığortaçının xərcləri
 (Xarici mülkiyyət)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilində Yekuna

görə,%-lə

Xərclərin cəmi 9376.4 100.0
o cümlədən:
  -əmək haqqı 2991.8 31.9
  -sığorta agentlərinə komisyon mükafatı 1490.7 15.9
  -sosial və digər fondlara ayırmalar 652.3 7.0
  -ezamiyyə xərcləri 20.7 0.2
  -təsərrüfat və dəftərxana xərcləri 50.2 0.5
  -əməliyyat xərcləri 77.8 0.8
  -reklam xərcləri 1095.1 11.7
  -amortizasiya 221.5 2.4
  -cari təmir xərcləri 43.4 0.5
  -işçilərin ixtisas artırmasına çəkilən xərclər 7.0 0.1
  -vergilərin (torpaq vergisi və əmlak vergisi) ödənilməsi 2.1 0.0
  -yanacağın alınmasına çəkilmiş xərclər 176.6 1.9
  -enerji xərcləri 32.4 0.3
  -suyun alınmasına çəkilən xərclər 0.1 0.0
  -alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər 23.4 0.2
  -icarə ödəmələri 673.9 7.2
  -sair xərclər 1817.5 19.4
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15.4 İşlərin aparılmasına dair sığortaçının xərcləri
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

min manat
Göstəricilərin adı Hesabat ilində Yekuna

görə,%-lə

Xərclərin cəmi 20597.6 100.0
o cümlədən:
  -əmək haqqı 4597.5 22.3
  -sığorta agentlərinə komisyon mükafatı 9749.2 47.3
  -sosial və digər fondlara ayırmalar 1010.6 4.9
  -ezamiyyə xərcləri 66.3 0.3
  -təsərrüfat və dəftərxana xərcləri 335.3 1.6
  -əməliyyat xərcləri 978.1 4.7
  -reklam xərcləri 282.4 1.4
  -amortizasiya 368.5 1.8
  -cari təmir xərcləri 44.9 0.2
  -işçilərin ixtisas artırmasına çəkilən xərclər 52.3 0.3
  -vergilərin (torpaq vergisi və əmlak vergisi) ödənilməsi 22.6 0.1
  -yanacağın alınmasına çəkilmiş xərclər 45.7 0.2
  -enerji xərcləri 57.6 0.3
  -suyun alınmasına çəkilən xərclər 7.4 0.0
  -icarə ödəmələri 482.8 2.3
  -sair xərclər 2496.2 12.1
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16. Sığorta haqlarından daxilolmaların strukturu, yekuna görə faizlə
Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 100.0 100.0
Könüllü sığorta 66.8 65.4
Həyat sığortası 31.9 24.0
Qeyri-həyat sığortası 34.9 41.4
   Şəxsi sığorta 14.8 18.8
   Əmlak sığortası 20.1 22.6
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 16.5 17.7

   -mülki məsuliyyət sığortası 3.6 4.9
   -kredit sığortası 0.0 0.0
İcbari sığorta – cəmi 33.2 34.6
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 0.0 0.0

    -Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası 0.0 0.0
    -Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 2.9 3.5
    -Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin
     dövlət icbari şəxsi    sığortası 2.2 2.6

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

6.1 6.5

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 16.5 17.0

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 5.4 4.9
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 0.1 0.1

    -İcbari sığortanın digər növləri 0.0 0.0
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16.1 Sığorta haqlarından daxilolmaların strukturu, yekuna görə faizlə
 (Qeyri-dövlət mülkiyyəti)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 100.0 100.0
Könüllü sığorta 71.7 70.6
Həyat sığortası 34.5 26.3
Qeyri-həyat sığortası 37.2 44.4
   Şəxsi sığorta 15.6 20.3
   Əmlak sığortası 21.6 24.1
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 17.7 18.8

   -mülki məsuliyyət sığortası 3.9 5.3
   -kredit sığortası 0.0 0.0
İcbari sığorta – cəmi 28.3 29.4
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 0.0 0.0

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

6.6 7.1

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 16.2 17.0

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 5.5 5.2
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 0.0 0.1

    -İcbari sığortanın digər növləri 0.0 0.0
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16.2 Sığorta haqlarından daxilolmaların strukturu, yekuna görə faizlə
 (Xüsusi mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 100.0 100.0
Könüllü sığorta 76.3 75.3
Həyat sığortası 40.5 31.7
Qeyri-həyat sığortası 35.8 43.6
   Şəxsi sığorta 15.6 21.3
   Əmlak sığortası 20.3 22.3
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 16.4 16.8

   -mülki məsuliyyət sığortası 3.8 5.4
   -kredit sığortası 0.0 0.0
İcbari sığorta – cəmi 23.7 24.7
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 0.0 0.0

    -İstehsalda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri
      nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
      hallarından icbari sığorta

7.7 8.6

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 12.0 12.3

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 3.9 3.8
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 0.0 0.0

    -İcbari sığortanın digər növləri 0.0 0.0
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16.3 Sığorta haqlarından daxilolmaların strukturu, yekuna görə faizlə
 (Xarici mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 100.0 100.0
Könüllü sığorta 55.3 52.0
Qeyri-həyat sığortası 55.3 52.0
   Şəxsi sığorta 16.8 18.9
   Əmlak sığortası 38.5 33.1
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 32.0 28.4

   -mülki məsuliyyət sığortası 6.5 4.7
İcbari sığorta – cəmi 44.7 48.0
    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 39.4 42.7

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 5.2 5.3
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 0.0 0.1
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16.4 Sığorta haqlarından daxilolmaların strukturu, yekuna görə faizlə
 (Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət)

Sığorta sinifləri Hesabat ilində Əvvəlki ildə

Sığorta sinifləri üzrə cəmi 100.0 100.0
Könüllü sığorta 41.4 46.1
Qeyri-həyat sığortası 41.4 46.1
   Şəxsi sığorta 15.6 13.3
   Əmlak sığortası 25.8 32.8
   o cümlədən:
   -əmlakın sığortası 22.3 28.0

   -mülki məsuliyyət sığortası 3.6 4.7
İcbari sığorta – cəmi 58.6 53.9
    o cümlədən:
    -Sərnişinlərin icbari sığortası 0.0 0.0

    -Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki
     məsuliyyətinin icbari sığortası 40.9 38.0

    -Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 17.5 15.8
    -Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
        məsuliyyətin icbari sığortası 0.1 0.1

    -İcbari sığortanın digər növləri 0.0 0.0
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