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Sığortaçıların rəhbər işçisi vəzifələrinə namizədlər və müvafiq sığorta
vasitəçiliyi üzrə fəaliyyətə lisenziya almaq istəyən fiziki şəxslər
üçün attestasiyanın təşkili və keçirilməsi
QAYDALARI
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli İ-09 nömrəli əmri ilə təsdiq
edilmiş vəAzərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində2011-ci il 26 yanvar tarixli 4109nömrəli
şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmış əlavələr və dəyişikliklərlə

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 37.2.7-ci və 83.2.2-ci maddələrinə əsasən, həmin Qanuna və
Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına, habelə Beynəlxalq
Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyasının prinsip və standartlarına uyğun olaraq
hazırlanmış və sığortaçının rəhbər işçisi vəzifəsinə təyin edilən və ya belə vəzifəni
müvəqqəti icra etməsi nəzərdə tutulan, habelə sığorta vasitəçiliyi üzrə müvafiq
lisenziya almaq istəyən fiziki şəxslər üçün attestasiyanın (bundan sonra
“attestasiya” adlandırılacaq) keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
1.2. Bu Qaydalarda istifadə olunan “sığortaçı” anlayışı sığortaçılarla yanaşı,
«Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.2-ci
maddəsinə uyğun olaraq, təkrarsığortaçıları da əhatə edir.
2. Attestasiyanın keçirilmə forması
2.1. Attestasiya sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən iki mərhələdə keçirilir:
2.1.1. birinci mərhələ - şəxsin sığortaçının rəhbər işçisi və ya fiziki şəxs olan
müvafiq sığorta vasitəçisi ilə bağlı sığorta qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
tələblərə cavab verməsini təsdiq edən sənədlərin təqdim edilməsi və onlara sığorta
nəzarəti orqanında baxılması;
2.1.2. ikinci mərhələ - şəxsin təyin edilməsi nəzərdə tutulan rəhbər
vəzifənin(direktorlar şurasının üzvləri və sədri istisna edilməklə)1 və ya lisenziya
alınması üçün müraciət edilən sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinin xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla təqdim olunan test tapşırıqlarının cavablandırılması.
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3. Attestasiyanın birinci mərhələsi ilə bağlı tələblər
3.1. Attestasiyanın birinci mərhələsində aşağıdakı sənədlər şəxsin ərizəsi ilə
birlikdə sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməlidir:
3.1.1. sığortaçının rəhbər işçisi vəzifəsinə təyin edilməsi nəzərdə tutulmuş
şəxsin
 şəxsiyyət vəsiqəsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 ali təhsil haqqında diplomunun notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 əmək kitabçasının notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 Xarici fiziki şəxslər üçün iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlərin
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiq olunmuş surəti;2
 3x4 sm ölçüdə, son 6 ayda çəkilmiş iki ədəd eyni fotoşəkili;
 vətəndaş qüsursuzluğu barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizəsi;
 Xarici fiziki şəxslərin vətəndaşı və daimi yaşayış yeri olan ölkənin müvafiq
dövlət orqanlarından “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 1.1.41-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş vətəndaş
qüsursuzluğunu təsdiq edən sənəd3
3.1.2. müvafiq sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya almaq istəyən şəxsin
 şəxsiyyət vəsiqəsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 daimi yaşayış yeri haqqında arayış;
 təhsili haqqında müvafiq sənədin, şəxsin müvafiq hüquqi şəxs olan sığorta
vasitəçisinin rəhbər işçisi vəzifəsinə təyin edilməsi nəzərdə tutulduqda isə,
ali təhsili haqqında diplomun notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda
nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, müvafiq vergi orqanında qeydiyyata
alınma haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 iqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət əleyhinə ağır və ya xüsusilə ağır cinayətə
görə heç zaman məhkum edilməməsi üzrə vətəndaş qüsursuzluğu barədə
ərizə.
3.2. Şəxs müvafiq rəhbər vəzifə və ya sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə bağlı
digər tələblərə uyğun olduqda sığorta nəzarəti orqanı vətəndaş qüsursuzluğu barədə
ərizə daxil olduğu tarixdən 3 iş günü müddətində bu barədə arayış təqdim edilməsi
üçün sorğu ilə səlahiyyətli dövlət orqanına müraciət etməlidir.
3.3. Sığorta nəzarəti orqanı bu Qaydaların 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
sənədlərə, vətəndaş qüsursuzluğu barədə səlahiyyətli dövlət orqanının arayışını
aldıqdan 5 iş günü ərzində baxaraq, şəxsin müvafiq tələblərə uyğun gəlibgəlməməsi barədə ona rəsmi bildiriş göndərir.
4. Attestasiyanın ikinci mərhələsi ilə bağlı tələblər

2

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli İ-09 nömrəli əmri ilə əlavə edilmişdir.

3

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli İ-09 nömrəli əmri ilə əlavə edilmişdir.

3

4.1. Bu Qaydaların 3.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş, müvafiq tələblərə uyğun
hesab edilən şəxsə göndərilən bildirişdə attestasiyanın ikinci mərhələsinin
keçirilmə forması olan test imtahanının (bundan sonra “imtahan” adlandırılacaq)
vaxtı və yeri barədə də məlumat verilir.
4.2. Sığortaçının rəhbər işçisi üçün və ya fiziki şəxs olan müvafiq sığorta
vasitəçisi üçün «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanununda nəzərdə tutulmuş digər tələblərə uyğun gəlməyən şəxs test imtahanına
buraxılmır.
4.3. Azərbaycan dilini mükəmməl bilməyən xarici fiziki şəxslər test imtahanında
tərcüməçi cəlb etməklə iştirak etmək hüququna malikdirlər. 4
5. İmtahanının keçirilmə prosesi və nəticələrin qiymətləndirilməsi
5.1. İmtahanın keçirilməsinə 3 saat vaxt ayrılır.
5.2. İmtahan yazılı şəkildə keçirilir və iştirakçıların hər birinə 100 test tapşırığı
təqdim edilir. Hər bir test tapşırığında yalnız biri düzgün olan 4 cavab variantı
təklif olunur.
5.3. Test tapşırıqlarında verilən suallar rəhbər işçi vəzifələrinin, yaxud müvafiq
sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla fərqləndirilir.
5.4. Hər düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Bir test tapşırığında düzgün
cavabın da daxil olduğu iki və ya daha çox cavabı düzgün hesab edən iştirakçının
müvafiq cavabı səhv cavab kimi qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavabların
nəticəsinə təsir göstərmir.
5.5. İmtahan zamanı yazılı, elektron və ya digər hər hansı məlumat
materiallarından istifadə, həmçinin test tapşırıqlarının məzmunu ilə bağlı başqa
şəxslərlə danışmaq qəti qadağandır. Bu qadağaya əməl etməyən şəxsin imtahan
nəticələri ləğv edilir.
5.6. İştirakçı ən azı 70 (yetmiş) test tapşırığına düzgün cavab verdikdə
attestasiyadan keçmiş hesab olunur.
6. Attestasiyanın nəticələri barədə məlumat
Attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçən iştirakçılar barədə məlumat imtahandan
sonrakı 3 iş günü müddətində sığorta nəzarəti orqanının rəsmi internet səhifəsində
yerləşdirilir və attestasiyadan keçmiş şəxsə bu barədə, imtahanda topladığı balın da
əks etdirildiyi arayış şəxsən təqdim olunur.
7. Növbəti attestasiyaya buraxılma müddəti
7.1. Attestasiyanın ikinci mərhələsindən keçə bilməyən şəxs növbəti dəfə
attestasiyaya ən azı 2 ay sonra buraxılır.
7.2. Attestasiyanın ikinci mərhələsindən ardıcıl olaraq ikinci və ya sonrakı
hallarda keçə bilməyən şəxs növbəti attestasiyaya ən azı 4 ay sonra buraxılır.5
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7. Attestasiya nəticələrinin qüvvəsi
Attestasiyadan keçmiş, lakin imtahan tarixindən sonrakı 2 il ərzində sığorta
sektorunda ən azı 6 ay müddətində ştat işçisi kimi işləməyən və ya həmin
müddətdə müvafiq sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə məşğul olmayan şəxslərin
imtahan nəticələri qüvvədən düşmüş hesab edilir.
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