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Резюме. В статье рассматривается страховой 

рынок Азербайджана. Проведен анализ моде-

лей правового регулирования страхового биз-

неса, предлагаемых зарубежным опытом, и 
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1. GiriĢ 

Azərbaycanın iqtisadi potensialının reallaĢdırılması çoxsaylı risklərlə - həm təbii və 

texnogen fəlakətlərlə, həm də cəmiyyətin təsərrüfat və sosial həyatına xas olan risklərlə, 

habelə riskləri standart idarəetmə sxemlərində nəzərdə tutulmayan digər risklərlə xarakterizə 

olunan yeni iqtisadi Ģəraitdə uzunmüddətli milli siyasətin həyata keçirilməsi üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir.  Sığorta bazarı alqı-satqı obyekti kimi sığorta müdafiəsinin çıxıĢ etdiyi, 

buna tələb və təklifin formalaĢdığı xüsusi sosial-iqtisadi mühit, iqtisadi münasibətlərin 

müəyyən bir sahəsidir. Hər hansı digər mal, iĢ və xidmətlər bazarı kimi, sığorta bazarı da 

tsiklikliyə, sığorta xidmətlərinin qiymətlərinin aĢağı düĢməsinə və artımda qanunauyğun 

iqtisadi tərəddüdlərə meyllidir. 

Sığorta bazarının inkiĢafı qeyri-müəyyənliklərdən və risklərdən qorunmağa kömək 

etməklə, eləcə də daxili yığımın toplanması üçün investisiya kanalı təmin etməklə ölkə 
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iqtisadiyyatının dayanıqlı inkiĢafına töhfə verir. Lakin, Sığorta bazarının geniĢlənməsi, 

əhalinin sığorta təminatı almayan hissəsinin sığorta məhsulları ilə əhatə olunması, maliyyə 

xidmətlərinə çıxıĢın artırılması və iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinin dəstəklənməsi məqsədilə 

yeni sığorta məhsullarının yaradılmasına ehtiyac vardır. Azərbaycanda sosial bazar təsərrüfatı 

modelinin formalaĢdırılması iqtisadiyyatda müvafiq dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsini, milli 

maliyyə institutlarının modernləĢdirilməsini və ölkənin qlobal maraqları və onun müəyyən 

inkiĢaf tendensiyaları ilə Ģərtlənən digər dəyiĢikliklərin edilməsini nəzərdə tutur. Pandemiya 

Ģəraitində dövlətin maliyyə stabilliyinin təmin edilməsi xüsusi əhəmiyyət əldə edir. 

 

2. Elmi ədəbiyyatlarda "Sığorta" anlayıĢının əsas tərifi  

Elmi ədəbiyyatlarda   "Sığorta"  anlayıĢının əsas tərifini 4 aspektdə  qeyd edə bilərik 

[1, s.112-113; 2, s.324]: 

1) ictimai münasibətlər sistemi kimi sığorta sığortaçı tərəfindən sığorta haqları 

hesabına təsərrüfat subyektlərinə və əhaliyə müəyyən hadisələrin (sığorta hadisələrinin) baĢ 

verməsi nəticəsində dəyən əmlak və digər zərərin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan məqsədli 

sığorta fondunu yaradarkən yaranan iqtisadi, maliyyə, hüquqi, sosial, informasiya və digər 

münasibətlərin məcmusudur; 

2) fəaliyyət növü kimi sığorta sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan hadisələrin baĢ 

verməsi ilə əlaqədar sığorta fondu yaratmaq və sığortaedənə dəymiĢ ziyanın əvəzini ödəmək 

üçün sığortaçı tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir;  

3) biznes növü kimi sığorta, sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziyası olan 

ixtisaslaĢmıĢ təĢkilat (sığortaçı) tərəfindən sığorta hadisələri baĢ verdikdə, hüquqi və fiziki 

Ģəxslərin (sığortaedənlərin) sığorta haqları hesabına əmlak ziyanının ödənilməsi üçün nəzərdə 

tutulan sığorta fondunun formalaĢdırılmasını, habelə mənfəət götümək üçün fondun 

müvəqqəti sərbəst ehtiyatlarından istifadəni (müəyyən Ģərtlərlə) nəzərdə tutur; 

4) sığorta sığortaçı ilə sığorta müqaviləsini bağlayıb müvafiq sığorta haqqını 

(mükafatı) ödəməklə sığortaedənin öz əmlak maraqlarını zərər və ziyandan qoruması kimi 

müəyyən edilə bilər.  

 

3. Maliyyə sisteminin strukturunda sığorta bazarının yeri və rolu 

Müasir iqtisadiyyatda sığorta xidmətlərinin rolu kəskin Ģəkildə artdığından, sığorta 

bazarının vəziyyəti və inkiĢaf tendensiyaları bu gün olduqca aktual bir mövzudur. Maliyyə 

sistemi bir-biri ilə əlaqəli və bir-birindən asılı olan aĢağıdakı üç komponentdən ibarətdir: 

maliyyə bazarları, maliyyə institutları (maliyyə vasitəçiləri) və maliyyə tənzimləyiciləri 

(maliyyə bazarı tənzimləyiciləri). Maliyyə sistemi iqtisadi artımı stimullaĢdırmaqla, bazarın 

əsas subyektlərinin iqtisadi nəticələrinə təsir göstərməklə, bununla da ümumi rifah səviyyəsini 

müəyyənləĢdirməklə iqtisadiyyatda baĢlıca rol oynayır, Bu, infrastrukturun mövcudluğu 
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Ģəraitində mümkündür. Həmin infrastruktur vasitəsilə maliyyə ehtiyatlarına (bir qayda olaraq, 

fond formasında) malik olan subyektlər bu ehtiyatları digər subyektlər arasında bölüĢdürür.  

Maliyyə sisteminin əsas infrastruktur elementlərindən biri sığorta bazarıdır. Sığorta 

maliyyə-təsərrüfat həyatının ən davamlı formalarından biridir. Bu, ilk növbədə, onunla 

bağlıdır ki, sığorta təĢkilatlarının sərəncamında olan pul vəsaitləri maliyyə bazarının 

əhəmiyyətli hissəsini təĢkil edir və cəmiyyətdə stabilliyin maddi təminatı kimi xidmət 

göstərir, həm də ondan təsərüfatın müxtəlif sahələrinə sərmayə qoymaq üçün istifadə edilə 

bilər. 

Azərbaycan maliyyə sisteminin cəmi aktivlərində bankların və bank olmayan kredit 

təĢkilatlarının payı 2019-ci ildə müvafiq olaraq 88 faiz və 9,7 faiz, sığorta Ģirkətlərinin cəmi 

aktivlərdə payı isə 2,3 faiz təĢkil etmiĢdir. 

Azərbaycan maliyyə sisteminin seqmenti olan sığorta bazarında 2010–2015-ci illərdə 

orta illik artım tempi 20 faiz təĢkil etmiĢdir. 2015-ci ildə Azərbaycanda sığorta haqlarının 

həcmi artaraq 444 milyon manat olmuĢdur [3, s.44-45].  

Bununla belə, sığorta haqlarının ÜDM-də xüsusi çəkisi cəmi 0,8 faizdir. Bank 

sektorundan yüksəkasılılıq sığorta Ģirkətlərinin baĢlıca riski hesab olunur.  

Azərbaycanda sığorta bazarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilk növbədə zəruri 

normativ-hüquqi bazanın olmasından asılıdır. Azərbaycanda sığorta fəaliyyəti kifayət qədər 

çoxlu sayda qanunvericilik aktları: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, qanunlar 

("Sığorta fəaliyyəti haqqında", "Azərbaycanda vətəndaĢların tibbi sığortası haqqında", 

"SərniĢinlərin icbari Ģəxsi sığortası haqqında"), Azərbaycan hökumətinin qərar və 

sərəncamları, Maliyyə Nazirliyinin, Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinin normativ-hüquqi aktları, 

habelə Azərbaycan Mərkəzi Bankının əmr və təlimatları ilə tənzimlənir.  

Hazırda Azərbaycanın sığorta bazarında 20 sığorta, bir təkrarsığorta Ģirkəti fəaliyyət 

göstərir. Onlardan 4-ü həyat, 16-si isə qeyri-həyat sığorta Ģirkətidir. Hal- hazırda bazardakı 

bütün yığımların 73% -i (414.9 milyon manat) könüllü sığortanın, 27% -i (153.6 milyon 

manat) icbari sığortanın payına düĢüb. Ödəmələr üzrə könüllü sığortanın payı 73.5% (137.3 

milyon manat), icbari sığortanı payı isə 26.5% (49.6 milyon manat) təĢkil etmiĢdir. Eyni 

zamanda, Azərbaycanın on aparıcı sığorta Ģirkətinin yığımları 508,99 milyon manat (ümumi 

sığorta yığmlarının 89,54%-i) təĢkil etmiĢdir. 

Sığorta sektorunda nəzarətin riskəsaslı yanaĢmaya uyğun aparılması sağlam maliyyə 

sisteminin formalaĢdırılması baxımından faydalı ola bilər.  

Sığorta bazarının müasir inkiĢaf mərhələsində sığortaçının ofis vəzifələrinin idarə 

edilməsi üçün proqram komplekslərinin aktiv inkiĢafı, biznes proseslərinin 

avtomatlaĢdırılması və buludlu Ġnternet texnologiyalarına keçid müĢahidə olunur. Ġnternetdən 

satıĢ kanalı olaraq istifadə edilməsi sığorta sahəsinin əhəmiyyətli dərəcədə geniĢlənməsinə və 

sığortaçının xərclərinin azalmasına səbəb olur. Bu proseslər Ġnternet istifadəçilərinin sayının 

artması, sığorta sferasında sığortaedənlərin fəaliyyətinin dəyiĢməsi ilə Ģərtlənir ki, bu da xarici 

mühitdə baĢ verən dəyiĢikliklərə uyğun olaraq sığortaçıların fəaliyyətində çevikliyi tələb edir.  
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4. Sığorta sistemində dövlət tənzimlənməsi və nəzarət 

Sığorta fəaliyyətinin dövlət üçün əhəmiyyəti, müvafiq olaraq onun dövlət 

tənzimlənməsinin əhəmiyyəti bir sıra səbəblərlə izah olunur. 

Birincisi, kommersiya (sahibkarlıq) fəaliyyətinin bir növü olmaqla, sığorta həm də 

mühüm sosial funksiyanı - vətəndaĢların, hüquqi Ģəxslərin və bütövlükdə dövlətin 

sığortaedənlərin həyatına, sağlamlığına, əmlak maraqlarına, ətraf mühitə zərər vura biləcək 

gözlənilməz neqativ nəticələrdən qorumaq funksiyasını yerinə yetirir.  

Ġkincisi, sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin zəruriliyi sığorta təĢkilatlarının 

fəaliyyətinin spesifikliyi ilə Ģərtlənir ki, bu spesifiklik də sığortaedənlərin vəsaitləri hesabına 

sığorta fondunun yaradılmasından və qanunla və müqavilə ilə müəyyən edilmiĢ hallarda bu 

fondun yenidən bölüĢdürülməsindən ibarətdir [4, s.42]. 

Sığorta fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi dövlət tərəfindən sığorta bazarının fəaliyyət 

göstərməsi üçün Ģəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu Ģərait daxilində subyektləri qərar 

verməkdə azaddırlar. Eyni zamanda bu sahədə dövlət tənzimləmə sisteminə tənzimləmə 

metod və alətləri, tənzimləmənin qanunvericilik bazası və institusional element - nəzarət 

orqanı daxildir.  

Dövlət tənzimlənməsinin məqsədləri aĢağıdakılardır: ölkədə sığorta bazarının etibarlı 

və stabil fəaliyyətinin təmin edilməsi; sığortanın köməyi ilə ölkədə sosial və iqtisadi 

stabilliyin yaxĢılaĢdırılması; sığorta bazarında rəqabət mühitinin yaradılması [5, s.324]. 

Dövlət sığorta fəaliyyətini aĢağıdakı metodların köməyi ilə tənzimləyir: sığorta 

sahəsində qanun və digər normativ aktların qəbul edilməsi; sığorta bazarı iĢtirakçılarının 

sığorta qanunvericiliyinə əməl etməsinə müvəkkil edilmiĢ dövlət orqanları tərəfindən nəzarət; 

sığortaçıların maliyyə stabilliyinin tənzimlənməsi və sığorta xidmətlərinin istehlakçıları 

qarĢısında onların öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi; müəyyən edilmiĢ 

tələbləri yerinə yetirməyən sığorta iĢi subyektlərinə qarĢı hüquqi məsuliyyət tədbirlərinin 

tətbiqi.  

Beynəlxalq təcrübədə sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsinə iki əsas yanaĢma 

mövcuddur. YanaĢmaların hər biri müəyyən bir hüquq sistemi - "kontinental" və "ingilis-

american" hüquq sistemi çərçivəsində reallaĢır. "Kontinental" hüquq sistemi (Almaniya, 

Fransa, Ġtaliya, Ġspaniya, Yaponiya və digər ölkələrdə mövcuddur) bazar subyektlərinin 

fəaliyyətinin qanunvericiliklə sərt tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Bu zaman hüququn əsas 

mənbələrini qanun və məcəllələr təĢkil edir. Kontinental hüquq sistemi çərçivəsində sığorta 

iĢinin ciddi tənzimlənməsi modeli qüvvədədir. Bu model sığortaçıların fəaliyyətinin bütün 

tərəflərinin ətraflı tənzimlənməsi və sığorta əməliyyatlarını apararkən qanuna riayət 

olunmasına sistemli nəzarətin həyata keçirilməsi ilə xarakterizə olunur. 

“Ġngilis-american" hüquq sistemində (ABġ, Böyük Britaniya, Avstraliya, Kanada və 

digər ölkələrdə qüvvədədir) qanun hüququn yeganə mənbəyi deyil. Əsas qanunla yanaĢı, 
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məhkəmə presedenti də mühüm rol oynayır. Təsərrüfat həyatının əksər tərəfləri kodifikasiya 

edilməmiĢdir. Qanunvericilik ətraflı reqlamentləĢdirmə olmadan ən ümumi Ģərtləri, iqtisadi 

fəaliyyətin hüquqi çərçivələrini müəyyən edir, sığorta əməliyyatlarının sərt tənzimlənməsi, 

sığorta tariflərinin təsdiqlənməsi və s. mövcud deyil. Belə ki, Fransada bədbəxt hadisələrdən 

sığorta Ģirkətlərinin fəaliyyətinə nəzarət 1905-ci il qanunu əsasında, həyatın sığortası 

təĢkilatlarına nəzarət – yenə də 1905-ci ilin baĢqa bir qanunu əsasında həyata keçirilirdi. 

Almaniyada sığorta nəzarəti haqqında xüsusi qanun 1901-ci ildə, Avstriyada - 1921-ci ildə, 

Ġsveçrədə - 1885-ci ildə qəbul edilmiĢdir. 

Xarici təcrübə tərəfindən təklif olunan sığorta iĢinin hüquqi tənzimləmə modellərini 

nəzərdən keçirib belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycanda sığorta fəaliyyətinin inkiĢafı 

üçün müəyyən tənzimləmə metodları digər ölkələrdən götürülə bilər, lakin Azərbaycanda 

sığorta iĢinin inkiĢaf xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Bu spesifiklik Azərbaycanda sığorta 

bazarının nisbətən yaxın zamanlarda təĢəkkül tapması ilə əlaqədardır.  

Beləliklə, Azərbaycanda sığorta fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və nəzarətinin 

məqsədi səmərəli fəaliyyət göstərən sığorta xidmətləri bazarının formalaĢdırılması və 

inkiĢafını təmin etmək, müxtəlif təĢkilati-hüquqi formalı sığorta təĢkilatlarının fəaliyyəti üçün 

lazımi Ģəraiti yaratmaq, sığorta hüquq münasibətlərinin bütün subyektlərinin hüquqlarını və 

qanuni maraqlarını qorumaqdır. 

Hal-hazırda Azərbaycanda sahibkarlıq təĢəbbüsü və sığorta Ģirkətlərinin fəaliyyətinə 

dövlət nəzarəti prinsiplərinə əsaslanan sığorta bazarı xidmətləri formalaĢmıĢdır. Onların 

əsasında sığorta hüquq münasibətləri iĢtirakçılarının maraqlarının qorunması durur. 

Sığorta bazarı iĢtirakçılarının fəaliyyətinə nəzarət mexanizmi sektorun fəaliyyətinin 

proaktiv və riskəsaslı prinsiplər əsasında qiymətləndirilməsinə deyil, əsasən qanunvericiliyin 

tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına yönəlmiĢdir. Sığorta bazarı iĢtirakçılarına dair 

kapital tələbləri bazar iĢtirakçılarının risk profilinə uyğunlaĢdırılmamıĢdır. Bu isə bazar 

iĢtirakçılarının xarici Ģoklara qarĢı həssaslığının yüksək olmasını Ģərtləndirir. Qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübələrdə tənzimləmə "Solvency II" standartları əsasında müəyyən olunur ki, 

burada ehtiyatların yaradılması və kapitalın hesablanması riskəsaslı yanaĢmalar əsasında 

həyata keçirilir. Mütərəqqi təcrübəyə əsasən "Solvency II" standartlarına keçid müəyyən bir 

dövr ərzində baĢ verir. 44 Sığorta sektorunda prudensial hesabatlılıq sisteminin inkiĢaf 

etdirilməsi imkanları mövcuddur. ġirkətlər tərəfindən təqdim olunan rüblük hesabatlar 

risklərin vaxtında müəyyən edilməsini və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini məhdudlaĢdırır. 

Hesabatların əhatə dairəsinin və dərinliyinin inkiĢafı da zəruridir. MBNP sığorta sistemi üzrə 

nəzarət və tənzimləmə mexanizmini ənənəvi modeldən riskəsaslı modelə transformasiya 

etməklə, ayrı-ayrı bazar iĢtirakçılarının və ümumilikdə sektorun dayanıqlılığının artırılmasına 

nail ola bilər [6]. 
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5. Rəqəmsal marketinq sığorta sektorunda inkiĢaf trendlərindən biri kimi 

Bu gün dünya bank sektoru rəqəmsal transformasiyanın lap episentrindədir və 

rəqəmsal gələcəkdə rəqabətə dözümlü olmaq fikrində olan ənənəvi banklar müĢtərilərin 

tələbatının təmin edilməsində daha dinamik, çevik və effektiv olmaq üçün yeni rəqəmsal 

transformasiya texnologiyalarının axtarıĢına çox böyük səylər göstərir [7, s.148].  

Rəqəmsal marketinq bu gün sığorta sənayesində inkiĢaf trendlərindən biridir. 

Ġstehlakçılar onlayn kanallara kütləvi miqrasiyanı davam edərkən, sığorta iĢində sövdələĢmə 

həyata keçirərkən rəqəmsal xidmətlər gözləyirlər. Bu rəqəmsal tendensiyadan yararlana 

bilməyən firmalar bugünkü istehlakçı ilə əlaqəni itirmək riski altındadırlar [8, s.39]. 

Rəqəmsal reklam xərcləri son illərdə xeyli artmıĢdır. Sığorta agentləri, məsələn, 

məhsul və ya xidmətdə maraqlı olan insanlarla əlaqə axtarırlar. Əgər onların coğrafi 

ərazilərində hər hansı Ģəxs sığorta satın alırsa və atdıqları ilk addım Ģəhərdəki yerli agentliyə 

baĢ çəkmə deyil, Ġnternetdə sürətli axtarıĢ olmuĢdursa, onda agentlər bu istehlakçı uğrunda 

rəqabət apara biləcək vəziyyətdə olmalıdırlar. Bunu onlar rəqəmsal marketinqin köməyi ilə 

edə bilərlər.  

Rəqəmsal sığorta marketinqinin baĢqa bir böyük üstünlüyü agentlərin sorğuları emal 

edə biləcəyi sürət və səmərəlilikdir. Onlar formaları real vaxt rejimində ala və bir neçə dəqiqə 

ərzində istehlakçıya geri zəng edə bilərlər. Ġqtisadiyyatın tam rəqəmləĢdirilməsi Ģəraitində 

sığorta təĢkilatlarında marketinqin inkiĢafının əsas istiqaməti məhsul və xidmətlərin 

personallaĢdırılmasıdır [9, s.34].  

PersonallaĢdırılmıĢ marketinqdə lider olanlar hansı müĢtərilərin daha dəyərli olduğunu 

müəyyən etməkdən baĢlayırlar. Bir sığortaçı üçün bu, Ģirkətin əməkdaĢlıq təcrübəsi olan 

avtomobil müĢtəriləri, digəri üçün - perspektivli yeniyetmə sürücülər ola bilər. Auditoriyanın 

spesifikliyini, üstüntutmalarını, təcrübəsini təhlil edərək, Ģirkət onlara hər iki tərəf üçün 

qarĢılıqlı faydalı olacaq fərdi Ģərtləri təklif edə bilər, çünki Ģirkət müəyyən müĢtəri ilə əlaqəli 

risklər haqqında daha aydın təsəvvürlərə malikdir, müĢtəri isə məxsusi olaraq ona 

hesablanmıĢ təklif alır. 

Fərdi marketinq sığortaçılara qüvvədə olma müddətinin baĢa çatdığı polislərin 

tamlığını yüksəltməkdə və rəqəmsal Ģirkətlər tərəfindən artan rəqabət Ģəraitində yeni 

polislərin çarpaz satıĢını həyata keçirməkdə köməklik edə bilər. Əksər sığortaçıların start 

inqrediyentləri - güclü analitik və marketinq komandaları, müĢtərilər haqqında zəngin 

məlumatları və öz müĢtəriləri ilə çoxsaylı ünsiyyət kanalları var. DüĢünülmüĢ təcrübələr, 

məqsədyönlü komandalar və səmərəli menecment sayəsində sığortaçılar qısa müddət ərzində 

əhəmiyyətli nəticələr əldə edə bilərlər. Bazarda artıq tarixi məlumatlara əsasən hər bir alıcı 

üçün ayrıca Ģəkildə personallaĢdırılmıĢ tarif seçməyə imkan verən belə bir proqram həlləri 

mövcuddur. 
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Beləliklə, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, müasir iqtisadi Ģəraitdə, yəni Ģirkətlərin eyni 

məhsulla öz mal və xidmətlərinin uğurla irəlilədilməsi və satıĢı üçün qeyri-standart 

yanaĢmaları düĢünməli olduqları bir Ģəraitdə sığortada marketinq mühüm rol oynayır.  

 

6. Bancassurance1 konsepsiyası: bank və sığorta Ģirkətlərinin inteqrasiyası  

Sığorta məhsullarının bölgüsü üçün mühüm kanal bank sığortasıdır. Bank sektoru öz 

aktivlərinin xeyli hissəsini yalnız bank depozitlərinə yerləĢdirməyib həm də kredit 

institutlarının hesablarında saxlayan sığorta Ģirkətlərinin investisiya fəaliyyəti üçün çox 

cəlbedicidir. Öz növbəsində banklar yalnız geniĢ ĢaxələnmiĢ regional Ģəbəkəyə malik yüksək 

ödəmə qabiliyyətli sığortaçılarla iĢləməyə can atırlar [10, s.156].  

Azərbaycanda banklar vasitəsilə iki böyük sığorta məhsulu bloku satılır. Bunlardan 

birincisi bankların fəaliyyəti ilə birbaĢa bağlıdır. Bunlara ilk növbədə kredit sığortası və 

ipoteka sığortası aiddir. Kredit sığortası da öz növbəsində geniĢ spektrli sığorta məhsullarını - 

kreditin bağlanmamasına görə borcalanın məsuliyyətinin sığortasını, kreditin bağlanmaması 

riskinin sığortasını, borcalanın ölüm halından sığortasını, girovun sığortasını, ixrac 

kreditlərinin sığortasını özünə daxil edir. Bir qayda olaraq, bu və ya digər kredit sığortası 

növünün (bir və ya bir neçə) olması bankın borcalana kredit verməsi üçün Ģərtdir. Bu bloka 

bank kartlarının sığortası da aiddir. 

Ġkinci blok yeganə növlə - həyatın investisiya sığortası ilə təmsil olunur. Bu sığorta 

bank fəaliyyəti növlərindən birinə (depoitlərin qəbulu) bənzəyir və banklar çox vaxt onu məhz 

depozitə əvəz olaraq satırlar.  

Bank sığorta bazarının aĢağıdakı inkiĢaf istiqamətlərini qeyd edə bilərik: 

- sığorta Ģirkətləri və banklar əməkdaĢlığa və yeni bank sığorta növlərini axtarmağa 

can atacaqlar; 

- pərakəndə sığorta bank sığortasının ən cəlbedici sektoru olaraq qalacaq; 

- bank sığortasının artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq; 

- pərakəndə satıĢ seqmentinin qeyri-kredit sığortasında həyatın investisiya sığortasına 

tələb getdikcə daha çox olacaq; 

- bank sığorta bazarının həcmində artım əsasən həyatın investisiya və yığım sığortası 

hesabına kredit olmayan seqmentdə baĢ verəcək. 

Bank risklərinin sığortası (bank sığortası) - sığorta hadisəsi (sığorta halı) baĢ verdikdə, 

xüsusi sığorta Ģirkətləri (sığortaçılar) tərəfindən sığortaedənlərdən sığorta mükafatları (sığorta 

haqları) alaraq formalaĢdırdıqları pul fondları hesabına bankın əmlak maraqlarının 

qorunmasıdır. Ədəbiyyatda "bank sığortası" anlayıĢı müxtəlif cür Ģərh olunur. Belə ki, "bank 

sığortası" dedikdə, çox vaxt təkcə bankların özlərinin risklərinin sığortası deyil, həm də 

                                                           
1
 Bancassurance konsepsiyası  ümumilikdə   satıĢların əlaqələndirilməsi məqsədilə  bank və  sığorta Ģirkətlərinin   

inteqrasiyasından, sığorta və bank məsullarının, onların yayım kanallarının bir araya   gətirilməsindən və ya  eyni 

müĢtəri bazasına  çıxıĢdan, habelə   tərəfdaĢın  daxili maliyyə resurslarına çıxıĢdan   ibarətdir.  Konkret  

qurumların, xidmətlərin,  onların yayım kanallarının,  daxili maliyyə resurslarının  inteqrasiyasının xarakteri bu 

zaman çox   müxtəlif ola bilir və banklar və sığortaçılar arasında geniĢ diapazonlu  müxtəlif saziĢlərlə  təsvir 

olunur.    
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sığorta məhsullarının bank satıĢ kanalı vasitəsilə satıĢı baĢa düĢülür. Kredit təĢkilatlarının 

fəaliyyətinin spesifikliyi üzündən bir sıra bank riskləri peĢə ilə bağlıdır, yəni bank fəaliyyətinə 

daxilən xasdır. Bu zaman bankın vəzifələrindən biri bu cür risklərə vaxtında cavab vermək, 

onları öz iĢində nəzərə almaqdır. Bankların bu və ya digər əməliyyatlar üzrə əldə etdiyi marja 

həm də peĢə risklərinə görə ödəniĢdir. Beləliklə, bank fəaliyyətinin bütün riskləri 

sığortalanmır. Xüsusilə, bank tərəfindən risklərin sistemli qeyri-adekvat (keyfiyyətsiz) 

inzibatçılığı nəticəsində yaranan zərər riskləri sığortalana bilməz. Eyni zamanda menecerlərin 

və / və ya heyətin həddindən artıq etibar etməsi, təsadüfi səhvləri və / və ya qeyri-loyallığı 

nəticəsində itki riskləri sığortalana bilər. Bank sığorta sisteminin elementlərini iki əsas qrupa 

ayırmaq olar: 

1) istənilən müəssisə və təĢkilatlar üçün ortaq olan sığorta obyektləri və sığorta 

riskləri. Bu sığorta növlərinə, məsələn, binaların, xidməti bank otaqlarında yerləĢən əmlakın, 

kompüterlərin, təĢkilati texnikanın və digər elektron avadanlıqların, bank avtoparklarının 

sığortası, bank əməkdaĢlarının Ģəxsi sığortası və s. aiddir; 

2) bank fəaliyyətinin spesifikliyindən irəli gələn sığorta obyektləri və sığorta riskləri. 

Bu, bankın aktiv əməliyyatlarının (kredit risklərinin), bankın passiv əməliyyatlarının, bank 

qiymətlilərinin, plastik kartların istifadəsi ilə bağlı risklərin və s.-n sığortasıdır [11, s.158].  

Hazırda dünya təcrübəsində bank risklərinin sığortası üzrə aĢağıdakı əsas məhsullar 

təklif olunur: 

1. Bank risklərinin kompleks sığortası. Bu, bank əməkdaĢlarının qeyri-loyallığı, 

üçüncü Ģəxslərin hüquqazidd hərəkətləri və bir sıra digər risklər də daxil olmaqla, kifayət 

qədər geniĢ spektrli müxtəlif risklərin örtülməsini əhatə edir;  

2. Bankların elektron və kompüter cinayətlərindən sığortası; 

3. Plastik kart emitentlərinin sığortası; 

4. Bank saxlanclarının sığortası; 

5. Qiymətlilərin nəqli zamanı onların sığortası; 

6. Maliyyə qurumlarının məsuliyyətinin sığortası; 

7. Registrator və depozitarilərin məsuliyyətinin sığortası; 

8. Direktor və vəzifəli Ģəxslərin məsuliyyətinin sığortası [12, s.31].  

Qərbdə kifayət qədər geniĢ yayılmıĢ bancasurance növü Azərbaycan banklarında 

inkiĢaf etməmiĢdir. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, Azərbaycan banklarının biznesinin 

nisbətən kiçik həcmləri banklar üçün bu cür sığortanı olduqca baha edir. Ġkincisi, Azərbaycan 

sığorta Ģirkətlərinin təcrübəsinin az olması sığortaçılar tərəfindən bu cür sığortanın mümkün 

iĢtirakçılar dairəsini kəskin Ģəkildə məhdudlaĢdırır. Nəhayət, risklərdən qorunmaq üçün 

Azərbaycan banklarına qanunvericilik və normativ göstəriĢlərin, habelə müvafiq biznes 

ənənələrinin olmaması bank qurumlarını bu cür sığortaya məcbur etmir. MüĢtərilər tərəfindən 

tələb az olduğuna görə, sığorta Ģirkətlərinin portfellərindəki maliyyə və kommersiya 

risklərinin sığortası müqavilələrinin payı da azdır. 
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7. Sığorta bazarında yaranan əsas problemlər 

Sığorta sektoru aktivlərinin milli maliyyə sferasının ümumi aktivlərindəki payı 2% -

dən çox deyil. Bu, çox azdır. Bu gün tənzimləyici qarĢısında 2020-ci ilə qeyri-neft ÜDM-də 

sığorta yığımların payını 1,8% -ə (indiki 0.8% qarĢı) artırmaq kimi vəzifə qoyulmuĢdur. Bu 

vəzifənin yerinə yetirilməsi ölkədə yeni iĢ yerlərinin açılmasından asılıdır. Bundan əlavə, 

sığorta sektorunun investisiya və yeni texnoloji iĢləmələrə ehtiyacı var. BirləĢmə, dinamizm, 

yeni icbari sığorta növlərinin tətbiqi, islahatlar və innovasiyalara açıqlıq əsas tendensiyaya 

çevrilməlidir. 

2021 ci ilin sonuna qədər sığorta haqlarının payının 1,4% -ə çatacağı gözlənilir.Sığorta 

bazarında digər bir problemi təklif olunan xidmətlərin az olmasıdır. Dünyada 300-dən çox 

sığorta məhsulu istifadə olunursa, Azərbaycanda cəmi 40 sığorta məhsulu istifadə olunur. 

Mikro sığorta, birgə sığorta, icbari tibbi sığorta, aqrar sığorta inkiĢaf etdirilməli, habelə bu 

sahənin qanunvericilik bazasında dəyiĢikliklər edilməlidir.  

Bundan əlavə, daĢınmaz əmlakın sığorta yığımlarının artırılması üçün ehtiyatlar 

mövcuddur. AparılmıĢ hesablamalara görə, uçot sisteminin modernləĢdirilməsi daĢınmaz 

əmlakın sığortası üzrə yığımları 200-300 milyon manat artırmağa imkan verəcək. Məsələn, 

qonĢu ölkələrdə daĢınmaz əmlak sığortasından alınan yığımların payı ümumi yığımların 20% 

-ni təĢkil edir. 

Sığorta yığımlarının ümumi artımı əsasən həyatın sığortalanmasına marağın artması 

ilə əlaqədardır. Ümumilikdə 2019 ci ildə 21 sığorta Ģirkəti 568 milyon manatdan çox 

məbləğdə vəsait toplamıĢdır ki, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 37% çoxdur. 

Qlobal miqyasda sığorta bazarının artacağı və buna həm həyat, həm də qeyrihəyat sığortasının 

töhfə verəcəyi gözlənilir. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə sığorta penetrasiyası (sığorta 

haqlarının ÜDM-ə nisbəti) səviyyəsinin aĢağı, ÜDM-in artım tempinin yüksək olması bu 

ölkələrdə sığorta bazarının artım tempinin daha yüksək olmasına imkan verəcəkdir. ĠnkiĢaf 

etməkdə olan bazarlarda xüsusən də həyat sığortasının ikirəqəmli inkiĢaf tempinə malik 

olması gözlənilir. 

Son illərdə sığorta sektorunun maliyyə dərinliyinin artmasına baxmayaraq, Asiya 

ĠnkiĢaf Bankının maliyyə inklüzivliyi üzrə sorğusunun nəticələrinə görə, müĢtərilərin 58 faizi 

sığorta xidmətləri barədə məlumatlı deyil və bu müĢtərilərin təxminən yarısının (49 faiz) 

sığorta Ģirkətlərinə inamı aĢağıdır. Bu hal sığorta fəaliyyətini məhdudlaĢdırmaqla, bir çox 

müĢtəriləri, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini yüksək riskə məruz qoyur. Sığorta 

bazarının geniĢlənməsi, əhalinin sığorta təminatı almayan hissəsinin sığorta məhsulları ilə 

əhatə olunması, maliyyə xidmətlərinə çıxıĢın artırılması və iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinin 

dəstəklənməsi məqsədilə yeni sığorta məhsullarının yaradılmasına ehtiyac vardır. 
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8. Azərbaycan sığorta bazarının perspektivləri 

Biz hesab edirik ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın sığorta bazarı, xüsusən də daĢınmaz 

əmlak və aqrar sığortası yolu ilə inkiĢaf etməkdə davam edəcəkdir. Artıq dövlət tərəfindən bu 

istiqamətdə çox iĢlər görülür. Gələn il bank kreditləĢməsinin aktivləĢəcəyi gözlənilir, bunun 

nəticəsində isə avtonəqliyyat vasitələrinin satıĢı artacaq, bu fonda da kasko sığortasının 

artmasını proqnozlaĢdırmaq olar.  

Sığortanın baĢqa bir növü - Azərbaycanda satıĢına keçən il baĢlanılan intellektual 

mülkiyyətin sığortalanması – hələ ki, populyar deyil. Məsələ burasındadır ki, çox az Ģirkətin 

bu məhsuldan xəbəri var və Ģirkətlər onlarla yalnız Azərbaycanda əmtəə niĢanının qeydiyyatı 

çərçivəsində gömrük orqanları üçün sənədləri hazırlayarkən və kontrafakt məhsulla mübarizə 

çərçivəsində qarĢılaĢırlar (Dövlət Gömrük Komitəsi bu sığortanın əmtəə niĢanının qeydiyyatı 

çərçivəsində sənədləĢdirilməsini tələb edir). 

Ekspertlər hesab edirlər ki, hal-hazırda məhsul əsasən Azərbaycana müxtəlif 

məhsulları ixrac edən və kontrafaktla ciddi mübarizə aparan iri xarici Ģirkətlərin marağına 

səbəb ola bilər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi xarici Ģirkətlər, məsələn, Unilever, bu 

sığorta məhsulunu artıq əldə etmiĢdir. Azərbaycan Ģirkətlərinə gəldikdə, patentlərin alınması 

prosesini sadələĢdirmək lazımdır. Bu, ölkədə intellektual mülkiyyətin sayını artırmağa, sonra 

da onun sığortası barədə düĢünməyə imkan verəcəkdir. 

Azərbaycanın sığorta bazarının xüsusiyyətlərinə, kənd təsərrüfatı Ģəraitinə və dövlət 

siyasətinə uyğun olan kənd təsərrüfatı sığortası modelinin seçilməsi və tətbiqi mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Kənd təsərrüfatı sığortası mexanizmi kifayət qədər böyük institut 

olduğundan, onun formalaĢdırılması və yaradılması zamanı dövlətin kənd təsərrüfatı ilə bağlı 

strateji siyasəti, kənd təsərrüfatı infrastrukturunun əhəmiyyəti və s. amillər diqqətdə 

saxlanılmalıdır.Aqrar sığorta bir çox ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. Bu, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalçılarını qorumaq üçün bir mexanizmdir. Azərbaycanda aqrar sığorta 

haqqında qanun 2019-cu ilin iyununda qəbul edilmiĢdir. Avqust ayında Prezident Ġlham 

Əliyevin Fərmanı ilə Azərbaycanda aqrar sığorta sisteminin təĢkili, inkiĢafı və dayanıqlığını 

təmin etmək məqsədini güdən Aqrar Sığorta Fondu yaradıldı. Fond qanunun qüvvəyə mindiyi 

ildən sonrakı ildə, 2020-ci ilin yanvar ayında iĢə baĢlamıĢdır.  

Qlobal miqyasda sığorta bazarının artacağı və buna həm həyat, həm də qeyrihəyat 

sığortasının töhfə verəcəyi gözlənilir. Azərbaycan sığorta  bazarında xüsusən də həyat 

sığortasının ikirəqəmli inkiĢaf tempinə malik olması gözlənilir. 

Sığorta Bazarının ən strateji layihəsi ölkədə Ġcbari Tibbi Sığorta sisteminin tətbiqidir. 

Bu sistemin tətbiqi həm sığorta bazarının kəskin böyüməsinə, həm onun ictimai və sosial 

əhəmiyyətinin artmasına səbəb olacaqdır. 

Nəticə. Azərbaycan maliyyə sektorunun ayrılmaz bölməsi olan sığorta bazarında son 

beĢ ildə orta illik artım tempi 20 faiz təĢkil etmiĢdir. Bununla yanaĢı,  sığorta haqlarının 



K. ĠBRAHĠMOV: AZƏRBAYCANIN SIĞORTA BAZARI: TRENDLƏR VƏ ĠNKĠġAFIN... 

 

 

 
41 

ÜDM-də payı 1 faizdən yuxarı deyildir.  Sığorta Ģirkətlərinin bank sektorundan yüksək 

dərəcədə asılılıq səviyyəsi baĢlıca riski təĢkil edir.  

Sığorta bazarının digər bir problemi təklif olunan xidmətlərin az olmasıdır. Dünyada 

300-dən çox sığorta məhsulu istifadə olunursa, Azərbaycanda cəmi 40 sığorta məhsulu 

istifadə olunur. Mikro sığorta, birgə sığorta, icbari tibbi sığorta, aqrar sığorta inkiĢaf 

etdirilməli, habelə bu sahənin qanunvericilik bazasında dəyiĢikliklər edilməyə ehtiyac vardır. 

Sığorta bazarının müasir inkiĢaf mərhələsində sığortaçının ofis vəzifələrinin idarə edilməsi 

üçün proqram komplekslərinin aktiv inkiĢafı, biznes proseslərinin avtomatlaĢdırılması və 

buludlu Ġnternet texnologiyalarına keçid müĢahidə olunur. Ġnternetdən satıĢ kanalı olaraq 

istifadə edilməsi sığorta sahəsinin əhəmiyyətli dərəcədə geniĢlənməsinə və sığortaçının 

xərclərinin azalmasına səbəb olur. 

Sığorta bazarı iĢtirakçılarının fəaliyyətinə nəzarət mexanizmi sektorun fəaliyyətinin 

proaktiv və riskəsaslı prinsiplər əsasında qiymətləndirilməsinə deyil, əsasən qanunvericiliyin 

tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına yönəlmiĢdir. Qərbdə kifayət qədər geniĢ yayılmıĢ 

bancasurance növü Azərbaycan banklarında inkiĢaf etməmiĢdir. Bu gün tənzimləyici 

qarĢısında 2020-ci ilə qeyri-neft ÜDM-də sığorta yığımların payını 1,8% -ə (indiki 0.8% 

qarĢı) artırmaq kimi vəzifə qoyulmuĢdur. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi ölkədə yeni iĢ 

yerlərinin açılmasından asılıdır. Bundan əlavə, sığorta sektorunun investisiya və yeni 

texnoloji iĢləmələrə ehtiyacı var. BirləĢmə, dinamizm, yeni icbari sığorta növlərinin tətbiqi, 

islahatlar və innovasiyalara açıqlıq əsas tendensiyaya çevrilməlidir. Sığorta bazarının 

geniĢlənməsi, əhalinin sığorta təminatı almayan hissəsinin sığorta məhsulları ilə əhatə 

olunması, maliyyə xidmətlərinə çıxıĢın artırılması və iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinin 

dəstəklənməsi məqsədilə yeni sığorta məhsullarının yaradılmasına ehtiyac vardır. 
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