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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKININ İDARƏ HEYƏTİNİN 

 

Q Ə R A R I  

 

№ 43/2 

 

Bakı şəhəri                                                                                              28 sentyabr 2022‐ci il 

 

“Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə dair 

Qayda”nın təsdiq edilməsi barədə 

 

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78.4‐cü, 93.1‐ci və 

93.2‐3‐cü  maddələrinə  və  “Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı  haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17‐ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti 

 

QƏRARA  AL IR :  

 

1. “Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə 

dair Qayda” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu  Qərarın  1‐ci  hissəsi  ilə  təsdiq  edilmiş  “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların  siyahısı,  formaları  və  dövriliyinə  dair Qayda”nın  qüvvəyə mindiyi  tarixdən 

maliyyə hesabatlarından başqa Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilən 

digər  hesabatların  siyahısı,  formaları  və  dövriliyini  tənzimləyən  normativ  hüquqi  aktlar 

sığorta vasitəçilərinə münasibətdə tətbiq edilmir. 

3. Hüquq departamentinə (Rəna Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində 

Azərbaycan  Respublikasının  Hüquqi  Aktların  Dövlət  Reyestrinə  daxil  edilməsi  üçün 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin. 

 
Mərkəzi Bankın sədri  Taleh Kazımov
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  “Təsdiq edilmişdir” 

Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı 

Qərar № 43/2 

28 sentyabr 2022‐ci il 

 

Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə dair 

Qayda 

 

1. Ümumi müddəa 

 

Bu  Qayda  “Sığorta  fəaliyyəti  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun 

(bundan  sonra  –  Qanun)  78.4‐cü,  93.1‐ci  və  93.2‐3‐cü  maddələrinə  uyğun  olaraq 

hazırlanmışdır və sığorta vasitəçilərinin maliyyə hesabatlarından başqa, sığorta vasitəçiliyi 

fəaliyyəti ilə bağlı digər hesabatlarının siyahısı, formaları və dövriliyini müəyyən edir. 

 

2. Əsas anlayışlar 

 

2.1. Bu Qaydanın məqsədləri üçün  istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları  ifadə 

edir: 

2.1.1. ilkin sığortaçı – sığorta müqaviləsi əsasında sığortaladığı riskləri təkrarsığortaya 

ötürən sığortaçı; 

2.1.2.  təkrarsığortaçının  kodu  – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının  (bundan 

sonra – Mərkəzi Bank) elektron sistemi tərəfindən təkrarsığortaçıya verilmiş unikal nömrə. 

2.2.  Bu  Qaydada  istifadə  olunan  digər  anlayışlar  Qanun  və  Azərbaycan 

Respublikasının digər hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir. 

 

3. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə bağlı təqdim olunan hesabatların siyahısı və formaları 

 

3.0. Sığorta vasitəçiləri tərəfindən aşağıdakı hesabatlar Mərkəzi Banka təqdim edilir:  

3.0.1. Hüquqi şəxs olan sığorta brokeri tərəfindən: 

3.0.1.1. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin sığorta üzrə vasitəçilik fəaliyyəti haqqında 

hesabat (Forma №HB1) – 1 nömrəli əlavə; 

3.0.1.2.  Hüquqi  şəxs  olan  sığorta  brokerinin  təkrarsığorta  üzrə  vasitəçilik  fəaliyyəti 

haqqında hesabat (Forma №HB2) – 2 nömrəli əlavə; 

3.0.1.3. Hüquqi  şəxs  olan  sığorta  brokerinin  struktur  və  bəzi  göstəriciləri  haqqında 

hesabat (Forma №HB3) – 3 nömrəli əlavə; 

3.0.1.4.  Hüquqi  şəxs  olan  sığorta  brokerinin  işlərinin  aparılması  xərcləri  haqqında 

hesabat (Forma №HB4) – 4 nömrəli əlavə. 

3.0.2. Müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs tərəfindən 

“Müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin vasitəçilik fəaliyyəti 

haqqında hesabat (Forma №HA1)” – 5 nömrəli əlavə. 

3.0.3. Hüquqi şəxs sığorta agenti tərəfindən “Hüquqi şəxs sığorta agentinin vasitəçilik 

fəaliyyəti haqqında hesabat (Forma №HA2)” – 6 nömrəli əlavə. 
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3.0.4. Fiziki şəxs olan sığorta brokeri tərəfindən: 

3.0.4.1. Fiziki  şəxs olan  sığorta brokerinin  sığorta üzrə vasitəçilik  fəaliyyəti haqqında 

hesabat (Forma №FB1) – 7 nömrəli əlavə;  

3.0.4.2.  Fiziki  şəxs  olan  sığorta  brokerinin  təkrarsığorta  üzrə  vasitəçilik  fəaliyyəti 

haqqında hesabat (Forma №FB2) – 8 nömrəli əlavə.  

3.0.5.  Fiziki  şəxs  olan  sığorta  agenti  tərəfindən  “Fiziki  şəxs  olan  sığorta  agentinin 

vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat (Forma №FA1)” – 9 nömrəli əlavə.  

 

4. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların dövriliyi və təqdim edilməsi 

 

4.1. Hüquqi  şəxs olan  sığorta brokeri və müstəsna olaraq  sığorta agenti  fəaliyyəti  ilə 

məşğul olan hüquqi şəxs müvafiq olaraq bu Qaydanın 3.0.1‐ci və 3.0.2‐ci yarımbəndlərində 

göstərilən hesabatları rüblük və illik əsasda təqdim etməlidirlər.  

4.2. Hüquqi  şəxs olan  sığorta brokeri və müstəsna olaraq  sığorta agenti  fəaliyyəti  ilə 

məşğul olan hüquqi  şəxs  tərəfindən  rüblük hesabat müvafiq  rüb başa  çatdıqdan  sonra 20 

gün  müddətində,  illik  hesabat  isə  təqvim  ili  başa  çatdıqdan  sonra  90  gün  müddətində 

sığorta vasitəçisinin rəhbərinin və baş mühasibinin gücləndirilmiş elektron imzası ilə təsdiq 

edilərək elektron formada Mərkəzi Bankın elektron sistemi vasitəsi ilə təqdim edilməlidir. 

4.3.  Hüquqi  şəxs  sığorta  agenti,  fiziki  şəxs  olan  sığorta  brokeri  və  sığorta  agenti 

müvafiq  olaraq  bu Qaydanın  3.0.3‐3.0.5‐ci  yarımbəndlərində  göstərilən  hesabatları  rüblük 

əsasda təqdim etməlidirlər.  

4.4. Hüquqi şəxs sığorta agenti tərəfindən rüblük hesabat müvafiq rüb başa çatdıqdan 

sonra  20  gün  müddətində  hüquqi  şəxs  sığorta  agentinin  icra  orqanının  rəhbərinin 

gücləndirilmiş elektron  imzası  ilə təsdiq edilərək, fiziki şəxs olan sığorta brokeri və sığorta 

agenti  tərəfindən  rüblük  hesabat müvafiq  rüb  başa  çatdıqdan  sonra  20  gün müddətində 

gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilərək Mərkəzi Bankın elektron sistemi vasitəsi ilə 

təqdim edilməlidir. 
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    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların  siyahısı,  formaları  və 

dövriliyinə dair Qayda”ya 1 nömrəli əlavə 

 

Forma №HB1

 

Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin sığorta üzrə vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat 

 

manatla

Nömrәsi Bağlanma tarixi Qüvvәyә 
minmә tarixi

Qüvvәdәn 
düşmә 
tarixi

Hesablanmış 
komisyon 

muzd

Alınmalı olan 
komisyon muzd

Hesablanmış 
gәlir Debitor borc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sığorta brokerinin adı:

S.N

Sığorta  
müqavilәsi üzrә 

sığortalının 
statusu (fiziki vә 
ya hüquqi şәxs)

Sığorta 
predmetlәrinin 

sayı

Hesabat dövrü
                    ilin әvvәlindәn artan yekunla

 Sığorta müqavilәsi

Hesablanmış 
sığorta haqqı

Alınmalı 
olan sığorta 

haqqı

Komisyon muzdlar vә digәr gәlirlәr

Cәmi

Sığorta әmәliyyatları üzrә Digәr fәaliyyәt növlәri üzrә
Sığortaçının adı Sığorta 

siniflәri
Sığorta
mәblәği
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    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların  siyahısı,  formaları  və 

dövriliyinə dair Qayda”ya 2 nömrəli əlavə 

 

Forma №HB2

 

Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin təkrarsığorta üzrə vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat 

 

manatla

Nömrәsi Bağlanma 
tarixi

Qüvvәyә 
minmә tarixi

Qüvvәdәn 
düşmә tarixi

Forması 
(fakultativ/
obliqator)

Növü 
(mütәnasib/

qeyri-mütәnasib)
Nömrәsi Tarixi Adı Kredit 

reytinqi

Rezident 
olduğu 

ölkә
Kodu Mәblәğ Faiz

Ö
lk

ә
 

d
a
x
il
in

d
ә
n

Ö
lk

ә
 

x
a
ri

c
in

d
ә
n

Adı Hesablanmış 
komisyon muzd

Ödәnilmiş 
komisyon 

muzd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 Tәkrarsığorta müqavilәsi Tәminat 
şәhadәtnamәsi Tәkrarsığortaçı

Tәkrarsığortalı 
Hesablanmış 
tәkrarsığorta 

haqqı
İlkin 

sığortaçı

Sığorta 
müqavilәsinin 

nömrәsi

Tәkrarsığorta  
mәblәği 

Sığorta brokerinin adı

Hesabat dövrü

                    ilin әvvәlindәn artan yekunla

Sığorta 
siniflәri

Digәr sığorta vasitәçisi 
(riski yerlәşdirәn, әgәr varsa)Sığorta brokeri 

tәrәfindәn 
tәkrarsığortaçıya 

ödәnilmiş 
tәkrarsığorta haqqı

Xitam verilmiş 
tәkrarsığorta 

müqavilәlәri üzrә 
tәkrarsığortalıya 

qaytarılmış 
tәkrarsığorta 

haqları 

Sığorta brokeri 
tәrәfindәn 

alınmış 
tәkrarsığorta 

haqqı

Hesablanmış 
komisyon muzd 

Tәkrarsığortaçının 
payı
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    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların  siyahısı,  formaları  və 

dövriliyinə dair Qayda”ya 3 nömrəli əlavə 

 

Forma №HB3

 

Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin strukturu və bəzi göstəriciləri haqqında hesabat 

 

Cәmi Pul 
vәsaiti  Әmlak Bankın adı Hesab 

nömrәsi Adı Fiziki vә ya 
hüquqi şәxs

Yerli vә 
ya xarici

Rezident 
olduğu ölkә Adı Faktiki 

ünvan
Telefon 
nömrәsi

Ştat 
işçilәrin 

sayı

Soyadı, adı, 
atasının adı

Telefon 
nömrәsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rәhbәr işçi haqqındaRәhbәr 
işçilәrin 
telefon 
nömrәsi

Tәsisçilәr vә (vә ya) sәhmdarlar haqqında 
mәlumat

S.N

Sığorta brokerinin ödәnilmiş 
nominal (nizamnamә) kapitalı 

(manatla) VÖEN
Rәsmi 

internet 
sәhifәsi

Telefon  
nömrәsi

 Faktiki 
ünvan

Hüquqi 
ünvan

Ştat 
işçilәrin 

sayı

Filial vә nümayәndәliklәr haqqındaRәhbәr 
işçilәrin 
vәzifәsi

Rәhbәr 
işçilәrin 
soyadı, 

adı, 
atasının 

adı

Filial vә nümayәndәliklәr üzrә mәlumatlar

Sığorta brokerinin adı:

Hesabat dövrü

Faks 
nömrәsi

Elektron 
poçt 

ünvanı

Bank hesablarına dair 
mәlumatlar

                    ilin әvvәlindәn artan yekunla
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  “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların  siyahısı,  formaları  və  dövriliyinə 

dair Qayda”ya 4 nömrəli əlavə 

 

Forma №HB4

 

Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin işlərinin aparılması xərcləri haqqında hesabat 

Hesabat dövrü:  _____________________________________________________

manatla
S.N XӘRC MADDӘLӘRİNİN ADLARI Hesablanmış

1 2 3
Әmәk haqqı - cәmi
o cümlәdәn :
a) ştat işçilәrinә әmәk haqqı - cәmi 
o cümlәdәn :
 - vәzifә maaşları üzrә
 - mükafat
 - sair ödәnişlәr 
b) ştatdankәnar işçilәrә әmәk haqqı - cәmi
Dövlәt sosial müdafiә fonduna ayırmalar
Tәsәrrüfat xәrclәri
Dәftәrxana xәrclәri
Ezamiyyә xәrclәri - cәmi
o cümlәdәn 
ölkә daxilindә
ölkә xaricindә
Bank xidmәti xәrclәri
Mәslәhәt xidmәtlәri üzrә xәrclәr
Reklam işinin aparılmasına çәkilmiş xәrclәr:
o cümlәdәn:
Marketinq, tәbliğat, mәlumatlandırma vә sair xәrclәri
Sponsorluq xәrclәri
Müştәrilәr üçün tәlim xәrclәri
Amortizasiya ayırmaları
Әsas vәsaitlәrin tәmiri üzrә xәrclәr
İşçilәrin ixtisasının artırılmasına çәkilmiş xәrclәr
Nümayәndәlik xәrclәri
Rabitә xәrclәri
Nәqliyyat vasitәlәrinin saxlanması vә yanacaq xәrclәri
Kommunal xәrclәr
Tenderdә iştirakla bağlı xәrclәr
Lisenziyalaşdırma vә icazә üzrә xәrclәr
Mәtbuat xәrclәri
İcarә xәrclәri – cәmi
o cümlәdәn
ofis sahәlәrinin icarәsi üzrә xәrclәr
digәr icarә xәrclәri
Proqram tәminatı vә İT üzrә xәrclәr
Notarius, tәrcümә. hüquq, ekspert vә sair xәrclәri
Müstәqil audit xәrclәri
Sığorta xәrclәri
Sair xәrclәr - cәmi
o cümlәdәn 

Y  E  K  U  N :

ilin әvvәlindәn artan yekunla

Sığorta brokerinin adı: _______________________________________________________
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    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə 

dair Qayda”ya 5 nömrəli əlavə 

 

Forma №HA1 

 

Müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat 

Tel:

Lisenziyanın verilmә tarixi:

Son attestasiyadan keçmә tarixi

Bankın adı Hesab №

ilin әvvәlindәn artan yekunla
manatla

Nömrәsi Bağlanma tarixi Qüvvәyә 
minmә tarixi

Qüvvәdәn 
düşmә tarixi

Hesablanmış 
komisyon 

muzd

Alınmalı olan 
komisyon 

muzd

Hesablanmış 
gәlir Debitor borc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hesablanmış 
sığorta  haqqı

Hüquqi şәxsin adı: 

VÖEN

Hüquqi ünvan:

Faktiki ünvan:

Elektron poçt ünvanı:

Faks nömrәsi:

Rәsmi internet sәhifәsi:

Telefon nömrәsi

Lisenziya nömrәsi 

Attestasiyadan keçmiş şәxslәrin S.A.A

Ştat işçilәrin sayı

Vasitәçilik fәaliyyәti ilә bağlı bank hesabına 
dair mәlumatlar

Hesabat dövrü

Alınmalı olan 
sığorta haqqı

Komisyon muzdlar vә digәr gәlirlәr

Cәmi

Sığorta әmәliyyatları üzrә Digәr fәaliyyәt növlәri üzrә

S.N Sığorta  müqavilәsi üzrә sığortalının 
statusu (fiziki vә ya hüquqi şәxs)

Sığorta 
predmetlәrinin 

sayı
Sığortaçının  adı Sığorta siniflәri

 Sığorta müqavilәsi

Sığorta
mәblәği
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    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə 

dair Qayda”ya 6 nömrəli əlavə 

 

Forma №HA2 

 

Hüquqi şəxs sığorta agentinin vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat 

Tel:

Lisenziyanın verilmә tarixi:

Son attestasiyadan keçmә tarixi

Bankın adı Hesab №

ilin әvvәlindәn artan yekunla
manatla

Nömrәsi Bağlanma tarixi Qüvvәyә 
minmә tarixi

Qüvvәdәn 
düşmә tarixi

Hesablanmış 
komisyon 

muzd

Alınmalı olan 
komisyon 

muzd

Hesablanmış 
gәlir Debitor borc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hesablanmış 
sığorta  haqqı

Hüquqi şәxsin adı: 

VÖEN

Hüquqi ünvan:

Faktiki ünvan:

Elektron poçt ünvanı:

Faks nömrәsi:

Rәsmi internet sәhifәsi:

Telefon nömrәsi

Lisenziya nömrәsi 

Attestasiyadan keçmiş şәxslәrin S.A.A

Ştat işçilәrin sayı

Vasitәçilik fәaliyyәti ilә bağlı bank hesabına 
dair mәlumatlar

Hesabat dövrü

Alınmalı olan 
sığorta haqqı

Komisyon muzdlar vә digәr gәlirlәr

Cәmi

Sığorta әmәliyyatları üzrә Digәr fәaliyyәt növlәri üzrә

S.N Sığorta  müqavilәsi üzrә sığortalının 
statusu (fiziki vә ya hüquqi şәxs)

Sığorta 
predmetlәrinin 

sayı
Sığortaçının  adı Sığorta siniflәri

 Sığorta müqavilәsi

Sığorta
mәblәği

 



Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri 

 

    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə 

dair Qayda”ya 7 nömrəli əlavə 

 

Forma №FB1 

 

Fiziki şəxs olan sığorta brokerinin sığorta üzrə vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat 

Sığorta brokerinin S.A.A: 

Şәxsiyyәt vәsiqәsinin seriya vә nömrәsi: VÖEN

Tel:

Lisenziyanın verilmә tarixi:

Bankın adı Hesab №

Nömrәsi Bağlanma tarixi Qüvvәyә minmә 
tarixi

Qüvvәdәn 
düşmә 
tarixi

Hesablanmış 
komisyon 

muzd

Alınmalı 
olan 

komisyon 
muzd

Hesablanmış 
gәlir

Debitor 
borc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Sığorta müqavilәsi

Sığorta
mәblәği

Hesablanmış 
sığorta haqqı

Alınmalı 
olan 

sığorta 
haqqı

Komisyon muzdlar vә digәr gәlirlәr

Cәmi

Sığorta әmәliyyatları üzrә Digәr fәaliyyәt növlәri üzrә

Son attestasiyadan  keçmә tarixi

Sığortaçının adı Sığorta siniflәri

ilin әvvәlindәn artan yekunla

Qeydiyyat ünvanı:

Faktiki ünvan:

Elektron poçt ünvanı:

Sığorta  müqavilәsi üzrә sığortalının 
statusu (fiziki vә ya hüquqi şәxs)

Sığorta 
predmetlәrinin 

sayı
S.N

Hesabat dövrü

Faks nömrәsi:

Rәsmi internet sәhifәsi:

Telefon nömrәsi

Lisenziya nömrәsi 

Vasitәçilik fәaliyyәti ilә bağlı bank hesabına dair 
mәlumatlar

 



Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri 

 

    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə 

dair Qayda”ya 8 nömrəli əlavə 

 

Forma №FB2 

 

Fiziki şəxs olan sığorta brokerinin təkrarsığorta üzrə vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat 

 

Sığorta brokerinin S.A.A: 

Şәxsiyyәt vәsiqәsinin seriya vә nömrәsi: VÖEN

Qeydiyyat ünvanı:

Faktiki ünvan:

Elektron poçt ünvanı:

Faks nömrәsi:

Rәsmi internet sәhifәsi:

Telefon nömrәsi Tel:

Lisenziya nömrәsi Son attestasiyadan  
keçmә tarixi

Vasitәçilik fәaliyyәti ilә bağlı bank hesabına dair 
mәlumatlar Bankın adı Hesab №

Hesabat dövrü

manatla

Nömrәsi Bağlanma tarixi Qüvvәyә 
minmә tarixi

Qüvvәdәn 
düşmә tarixi

Forması (fakultativ/
obliqator)

Növü 
(mütәnasib/

qeyri-
mütәnasib)

Nömrәsi Tarixi Adı Kredit 
Reytinqi

Rezident 
olduğu ölkә Kodu Mәblәğ Faiz

Ö
lk

ә
 d

a
x
il
in

d
ә
n

Ö
lk

ә
 x

a
ri

c
in

d
ә
n

Adı Hesablanmış 
komisyon muzd

Ödәnilmiş 
komisyon 

muzd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Digәr tәkrarsığorta vasitәçisi 
(riski yerlәşdirәn, әgәr varsa)

Lisenziyanın verilmә tarixi:

Tәkrarsığortaçının 
payı

Hesablanmış 
komisyon muzd 

Sığorta brokeri 
tәrәfindәn 

alınmış 
tәkrarsığorta 

haqqı

Sığorta brokeri 
tәrәfindәn 

tәkrarsığortaçıya 
ödәnilmiş 

tәkrarsığorta 
haqqı

Xitam verilmiş 
tәkrarsığorta 

müqavilәlәri üzrә 
tәkrarsığortalıya 

qaytarılmış 
tәkrarsığorta haqları 

Tәkrarsığortalı İlkin 
sığortaçı

Sığorta 
müqavilәsi

Hesablanmış 
tәkrarsığorta 

haqqı

Tәkrarsığorta  
mәblәği 

Tәkrarsığortaçı

Sığorta siniflәri

 Tәkrarsığorta müqavilәsi Tәminat şәhadәtnamәsi

ilin әvvәlindәn artan yekunla

 
 



Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri 

 

    “Sığorta  vasitəçiliyi  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyinə 

dair Qayda”ya 9 nömrəli əlavə 

 

Forma №FA1 

 

Fiziki şəxs olan sığorta agentinin vasitəçilik fəaliyyəti haqqında hesabat 

 

VÖEN

Tel:

   Lisenziyanın verilmә tarixi:      Son attestasiyadan keçmә tarixi

Bankın adı Hesab №

ilin әvvәlindәn artan yekunla
manatla

Nömrәsi Bağlanma tarixi Qüvvәyә minmә 
tarixi

Qüvvәdәn 
düşmә 
tarixi

Hesablanmış 
komisyon 

muzd

Alınmalı 
olan 

komisyon 
muzd

Hesablanmış 
gәlir

Debitor 
borc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Sığorta müqavilәsi

Sığorta
mәblәği

Hesablanmış 
sığorta haqqı

Alınmalı olan 
sığorta haqqı

Komisyon muzdlar vә digәr gәlirlәr

Cәmi

Sığorta әmәliyyatları üzrә Digәr fәaliyyәt növlәri üzrә

Sığorta agentinin S.A.A: 

Şәxsiyyәt vәsiqәsinin seriya vә nömrәsi:

Qeydiyyat ünvanı:

Faktiki ünvan:

S.N Sığorta müqavilәsi üzrә sığortalının 
statusu (fiziki vә ya hüquqi şәxs)

Sığorta 
predmetlәrinin 

sayı
Sığortaçının adı Sığorta siniflәri

Vasitәçilik fәaliyyәti ilә bağlı bank hesabına 
dair mәlumatlar

Hesabat dövrü

Elektron poçt ünvanı:

Faks nömrәsi:

Rәsmi internet sәhifәsi:

Telefon nömrәsi

Lisenziya nömrәsi 

 
 

 


