
CLASSIC PLUS  PROQRAMI  CLASSIC PLUS  PROGRAM 

   

*ŞIKAYƏT VƏ TƏKLIFLƏR ÜÇÜN XAHİŞ EDİRİK VASITƏSI 

ILƏ BIZIMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYASINIZ 

 FOR COMPLAINTS AND SUGGESTIONS PLEASE APPLY 

VIA E-MAIL:   

   

XRONIKI XƏSTƏLIKLƏRIN MÜALICƏSI  TREATMENT OF CHRONIC DISEASES 

 
10.07.2015 –ci il tarixli  Könüllü Tibbi Sığorta üzrə Qaydaların 
Maddə No 5-də sığorta risklərindən istisnalarda sadalanan 
hallar istisna olmaqla. 

  
Excluding conditions indicated in the Article 5. Exclusions, 
of Voluntary Medical Insurance Rules dated 10.07.2015 

   

SIĞORTALININ SIĞORTA DÖVRÜNDƏN ƏVVƏL 

MÖVCUD OLAN HALLARIN MÜALICƏSI 

 
TREATMENT OF PRE-EXISTING CONDITIONS 

 
10.07.2015 –ci il tarixli  Könüllü Tibbi Sığorta üzrə Qaydaların 
Maddə No 5-də sığorta risklərindən istisnalarda sadalanan 
hallar istisna olmaqla. 

  
Excluding conditions indicated in the Article 5. Exclusions, of 
Voluntary Medical Insurance Rules dated 10.07.2015. 

   

TƏCİLİ VƏ TƏXİRƏSALINMAZ TİBBİ YARDIM  EMERGENCY HELP 

   

- TTTY briqadalarının çağırışı dispetçer xidməti vasitəsilə 
aşağıdakı telefon nömrələri ilə həyata keçirilir Həftədə 7 
gün,  

- 24 saat ərzində ixtisaslı kadrlarla komplektləşdirilmiş 
TTTY briqadalarının  çıxışının təşkili; 

- İlkin müayinə və ilkin diaqnozun müəyyən edilməsi; 
- EKQ və onun oxunması; 
- Tam dərman təchizatı; 
- Xəstəxanaya yerləşdirmə; 
- Reanimasiya tədbirləri; 
- Təcili stomatoloji yardım (agrısızlaşdırılma və üz-çənə 

nahiyəsində xəsarətlər zamanı ilk yardım); 
- Azərbaycan Respublikasının quru ərazisində tibbi 

evakuasiya (uçuş vasitələri istisna olmaqla). 

 - Emergency calls are processed through dispatcher 
service at telephone  

- 24-hours ambulance service 7 days a week; 
- Primary inspection and initial diagnosis; 
- ECG and its deciphering; 
- Full medicine supply; 
- Hospitalization; 
- Intensive care measures; 
- Urgent dental treatment (anesthesia and first aid during 

the injuries maxillofacial); 
- Evacuation on onshore territory of Azerbaijan Republic 

(excluding evacuation by any flying vehicle). 
 

   

AMBULATOR- POLİKLİNİK YARDIM  OUTPATIENT AID 

   
- Tibbi yardım , bazar və bayram günləri istisna olmaqla,   

hər gün sat  08:30-dan saat  19:00-dək göstərilir; 
- Bütün profillər  üzrə  ixtisaslı mütəxəssislərin baxışı; 
- Ambulator şəraitdə aparılan konservativ müalicə, müvafiq 

hallarda stasionar müalicəyə yönəltmə; 
- Kiçik cərrahi əməliyyatların aparılması; 
- Bütün növ diaqnostik tədqiqatların aparılması:  
- Funksional diaqnostika, laboratoriya tədqiqatları; 
- Müalicə; 
- Zəruri reseptlərin yazılması; 
- Mütəxəsislərin evə və ya oifisə çağrılışı; 
- Göstəricilərə əsasən mütəxəsislərin təyinatının  evdə 

icrası; 
- Sığorta Şirkətinin dispetçer xidməti tərəfindən telefon 

vasitəsi ilə məsləhətlərin verilməsi; 
-   Müvəqqəti əmək qabiliyyətsızlıyinın ekspertizası, əmək 

qabiliyyətsizliyi vərəqələrinin və arayışların verilməsi, 
saglamlıq haqda arayış alınması ücün, peşə yararlıgına, 
fəalliyət qabiliyyətli olmasına dair və ya səyahətə getmək 
ücün standart tibbi müayinə istisna olmaqla; 

-   Endoskopik müayinə 

 - Medical services are provided from 08:30 a.m. till 7.00 
p.m. every day except Sundays and State holidays. 

- Examination of specialists of all profiles; 
- Conservative treatment on an outpatient basis, 

referral to inpatient care as needed; 
- Introduction of small surgical operations; 
- Carrying out all kinds of diagnostic studies; 
- Functional, laboratory, treatment; 
- Issue of the necessary prescriptions; 
- Home/office calls; 
- Fulfillment of doctor’s prescription by nurses at home; 
- Provision of telephone consultations by the dispatcher 

service of the Insurance Company; 
-   Examination of temporary disability to work, issue of 

sick-leave certificates and notifications, for the purpose 
of obtaining health certificate, except  medical 
examination about professional qualification, ability to 
work or in purpose to travel; 

-   Endoscopic inspection; 

   

FIZIOTERAPIYA VƏ MÜALICƏVI MASSAJ  PHYSIOTHERAPY AND THERAPEUTIC MASSAGE 

   

- Fizioterapiya ( müalicəvi  idman,  akupunktura,  manual  
terapiya  istisna olmaqla) - ildə 10 prosedur; 

- Müalicəvi massaj - ildə 10 prosedur 

 - Physiotherapy (therapeutic physical training, 
acupuncture, manual therapy not included) - no more 
than 10 sessions; 

- Massage - no more than 10 sessions 

 
 
 
 

  



 

      

 

 

 

 

HOSPİTALİZASİYA VƏ STASİONAR YARDIM  
HOSPITALIZATION AND IN-PATIENT HOSPITAL 

SERVICES 

   
- Planlı və təcilli hospitalizasiya;  
- Bütün növ terapevtik cərrahiyyə müalicəsi; 
- Reanimasiya; 
- Anesteziya; 
- İkinəfərlik palatalar ilə təminat; 
-    Mütəxəssis həkimlər tərəfindən aparılan müalicə 

(fizioterapiya, tibbi massaj, müalicəvi idman, 
akupunktura, manual terapiya daxil olmaqla) 

- Funksional diaqnostika, laboratoriya tədqiqatları;     
- Tam dərman təchizatı; 
- Qidalandırma; 
- Cərrahiyyə əməliyyatından sonrakı qulluq və reablitasiya; 
- 12 yaşınadək olan uşağı müşaiyyət edən valideynin qida 

və otaq ilə təmin edilməsi. 

 - Planned and emergency hospitalization; 
- All kinds of therapeutic and surgical treatment; 
- Intensive care; 
- Anesthesia; 
- Ward for two persons; 
- Treatment by medical specialists (Physiotherapy, 

therapeutic massage, therapeutic physical training, 
acupuncture, manual therapy including); 

- Functional, Laboratory; 
- Full medicine supply; 
- Nutrition; 
- Post-operative care and rehabilitation; 
- Providing parent of a child up to 12 years to provide 

food and a room 

   

STOMATOLOJİ YARDIM  DENTAL TREATMENT 

   
Proqram bu sahə üzrə ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən 
göstərilən planlı və təcili stomatoloji xidmətləri özündə əhatə 
edir. 
- Həkim – stomatoloqun müayinəsi; 
- Diaqnostika tədqiqatları (rentgen- diaqnostika və s.); 
- Anesteziya; 
- Pulpitin və kariyesin müalicəsi (səthi, orta, dərin);  
- Plomblama; 
- Dişin çəkilməsi; 
- Periodontitin müalicəsi; 
- Üz çənə nahiyəsində fleqmon və absessin yarılması; 
- Üz-çənə nahiyyəsində baş verən xəsarətlər zamanı 

yaraların ilkin cərrahi işlənməsi; 
- Üz-çənə nahiyyəsində zədələr zamanı immobilizasiya. 

 Program includes routine and emergency dental services. 
 
- Dentist examination; 
- Diagnostics (X-ray- diagnostics etc.); 
- Anesthesia; 
- Treatment of pulpits and caries (superficial, median, 

deep);  
- Teeth and teeth roots filling; 
- Teeth extraction; 
- Treatment Periodontitis; 
- Lancing of phlegmons and abscesses of maxillofacial 

area; 
- Primary surgical working-up of wounds in case of 

maxillofacial region traumas; 
- Immobilization in case of maxillofacial region traumas. 

   

DƏRMAN TƏCHİZATI VƏ DƏRMANLARIN OFISƏ 

ÇATDIRILMASI 

 MEDICINE SUPPLY AND DELIVERY OF THE MEDICINES 

TO  OFFICE 

   
Proqram müqavilənin şərtlərinə  müvafiq olaraq  müalicə edən 
həkimin yazdığı və Səhiyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş 
dərman preparatlarının  pulsuz təminatını özündə ehtiva edir.  
Müalicə həkim tərəfindən yazılmış resept yazildığı tarixindən 
10 təqvim qünü ərzində etibarlıdır. Təyin olunmuş dərmanlar 
birdəfəlik 1 aylıq müalicə kursundan çox  olmamaq şərti ilə 
buraxılır. 
 
* Dərman preparatların Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 
qeydiyyatdan keçməsi barədə məlumat 
ilə pharma.az səhfəsində tanış ola bilərsiniz. 

 Program includes free supply with medicines, registered by 
the Ministry of Health of Azerbaijan and prescribed by a 
doctor. Prescription Issued by the attending physician is 
valid for 10 calendar days from the date of issue. 
Prescribed medicines are to be issued for the period of not 
more than 1 month from the date of prescription at one 
time. 
 
* The registration of prescribed medicines can 
be checked via official site of Ministry of Health of AR: 

pharma.az 

   

ANALIQ ÜZRƏ YARDIM (SIĞORTA MÜDDƏTINDƏN 

ƏVVƏL OLAN HADISƏLƏR DAXIL OLMAQLA) 

 MATERNITY CARE  

(INCLUDING  PRE-EXISTING CONDITIONS) 

   

Hamiləliyin təyini 

 
Ginekoloqun müayinəsi 
USM 
XQÇ 

 

Hamiləlik dövründə həkim-mütəxəssislərin nəzarəti və 

məsləhəti: 

 

I gəliş 12 həftəyə qədər: 

 
Ginekoloqun müayinəsi    
Qanın ümumi analizı     
Sidiyin ümumi analizı    
Qan qrupu və Rezus faktor    
Qanda rezus anti-cismlərin təyini (rezus (-) olarsa) 

 Determination of pregnancy 

 
Gynecologist consultation 
USM 
HCG 
 

Supervision and consultation of doctor specialists 

during pregnancy: 

 

I visit till 12th week: 

 
Obstetric-gynecologist appointment 
General analysis of blood 
General analysis of urine 
Blood type and Rh Factor determination. Determination of 
antibodies in case if woman is Rh(-) and partner is Rh(+) 

http://pharma.az/
http://pharma.az/


 

      

 

 

 

Qanda glükozanın təyini    
Rubella İg G, Sitomeqalovirus-SMV, Toksoplazma, 
Erkən hamiləlikdə USM(12 həftəyə qədər)  
Ümümi yaxma    
Koaquloqramma    
Hep B kart-test    
Hep C kart-test    
RW-Sifilis kart-test    
HIV kart-test    

 

II gəliş 18-20 həftə: 

 
Ginekoloqun müayinəsi    
USM hamiləlik    
Sidiyin ümümi analizı    

 

III gəliş 26-28 həftə: 

 
Ginekoloqun müayinəsi    
Sidiyin ümümi analizı     
Qanın ümumi analizı     
 
 

IV gəliş 30-32 həftə: 

 
Ginekoloqun müayinəsi    
USM doppler    
Sidiyin ümümi analızı    
Qanın ümumi analizı    
 

V gəliş 34-36 həftə: 

 
Ginekoloqun müayinəsi    
Sidiyin ümümi analizı    
Ümümi yaxma    
Koaquloqramma     
USM hamiləlk    
Hepatit B kart-test  
Hepatit C kart-test  
Sifilis kart-test  
HİV kart-test 
  

VI gəliş 37- 38 həftə: 

 
KTQ    
Ginekoloqun müayinəsi    
Sidiyin ümümi analizı    

VII gəliş  40-cı həftə: 

 
Ginekoloqun müayinəsi    
KTQ    
Sidiyin ümümi analizı    

 

Həkimin təyinatı ilə: 
 
Kardiolipinlər  
D-dimer  
Qanın biokimyavi analizi  
Terapevtin qəbulu (doğuşdan əvvəl) 
EKQ (doğuşdan əvvəl) 
Oftalmoloqun qəbulu(doğuşdan əvvəl) 
Herpes II    
Ureaplazma urealitikum     
Xlamida trixomatis    
Mikoplazma genitalium     
PZR infeksiyaların təyini-hamiləlik dövründə bir dəfə 
 

Və digər müayinələr- həkimin göstərişi ilə   
  

Fizioloji doğuş 

Blood glucose testing 
Rubella Ig G, CMV- Cytomegalovirus ,Toxoplasmosis,  
USM in early pregnancy (till 12

th
 week) 

Microscopy of vaginal smear  
Coagulogram 
Hepatitis B card test 
Hepatitis C card test 
WR(Wassermann Reaction) Syphilis 
Anti HİV (AIDS) 
 
 

II visit 18-20 weeks: 
 
Obstetric-gynecologist appointment 
USM pregnancy 
General analysis of urine 
 

III visit 26-28 weeks: 
 
Obstetric-gynecologist appointment 
General analysis of urine 
General analysis of blood 
 
 

IV visit 30-32 weeks: 
 
Obstetric-gynecologist appointment 
Doppler USM 
General analysis of urine 
General analysis of blood 
 

V visit 34-36 weeks: 
 
Obstetric-gynecologist appointment 
General analysis of urine 
Microscopy of vaginal smear  
Coagulogram 
USM pregnancy 
Hepatitis B card test 
Hepatitis C card test 
WR(Wassermann Reaction) Syphilis 
Anti HİV (AIDS) 
 

VI visit 37-38 weeks: 

 
Cardiotocography (CTG) 
Obstetric-gynecologist appointment 
General analysis of urine 
 

VII visit 40th week: 

 
Obstetric-gynecologist appointment 
Cardiotocography (CTG) 
General analysis of urine 
 

Prescribed by doctor: 
 
Cardiolipins 
D-dimer  
Blood biochemical test. 
Therapeutic appointment (before delivery) 
ECG (before delivery) 
Ophthalmologist appointment (before delivery) 
Herpes II 
Ureaplasma urealyticum 
Chlamydia trachomatis 
Mycoplasma genitalium 
PCR detection of infection- once during pregnancy) 

 

And other examinations- prescribed by doctor 
 

Natural Birth 



 

      

 

 

 

 
Doğum evinə aparılması; 
Fizioloji doğuşun aparılması; 
Doğuş zamanı tibbi göstəriş olduqda anesteziyanın 
aparılması; 
Laborator və instrumental müayinələr; 
Tam dərman təchizatı; 
İki nəfərlik palata ilə təminat; 
Yenidoğulmuşa uşaq palatasında həkim neonatoloqun və tibb 
bacılarının müşahidəsi; 
Fiziloji doğuş zamanı ananın uşaq ilə stasionarda 2 (iki) gün 
qalması sığorta təminatına daxildir; 
Yeni doğulmuş uşaq üçün neonatoloqun təkrar konsultasiyası; 
Yeni doğulmuş uşaqların ilkin peyvəndləri (BSJ/ Poliomielit/ 
Hepatit B) təminata daxildir. 
 
 

Qeysəriyyə kəsiyi 

 
Operativ doğuş (Qeysəriyyə Kəsiyi) həkim təyinatı ilə sığorta 
təminatına daxildir; 
Laborator və instrumental müayinələr; 
Tam dərman təchizatı; 
İki nəfərlik palata ilə təminat; 
Yenidoğulmuşa uşaq palatasında həkim neonatoloqun və tibb 
bacılarının müşahidəsi; 
Operativ doğuş (Qeysəriyyə Kəsiyi) zamanı ananın uşaq ilə 
stasionarda  üç 3 (üç) gün qalması sığorta təminatına daxildir; 
Yeni doğulmuş uşaq üçün neonatoloqun təkrar konsultasiyası; 
Yeni doğulmuş uşaqların ilkin peyvəndləri (BSJ/ Poliomielit/ 
Hepatit B) təminata daxildir. 
 

 
Transportiration; 
Natal care; 
Anesthesia during birth if needed;     
Laboratory and instrumental examinations; 
Full medicine supply; 
Wards for two people;  
Infant health maintenance by pediatricians and nurses. 
In case of natural birth: 2 (two) days of in-patient services 
along with the mother staying with the newborn kind at 
hospital is covered by insurance; 
Repeated consultation of neonatologist for newborn after 
delivery is covered; 
First vaccinations (BCG/ Poliomyelitis (OPV)/ Hepatitis B) for 
infants are covered. 

 
 

C section 
 

Surgical Birth (C section) is covered by insurance if advised 
by doctor; 
Laboratory and instrumental examinations; 
Full medicine supply; 
Wards for two people;  
Infant health maintenance by pediatricians and nurses; 
In case of natural C-section birth: 3 (three) days of in-patient 
services along with the mother staying with the newborn kind 
at hospital is covered by insurance; 
Repeated consultation of neonatologist for newborn after 
delivery is covered; 
First vaccinations (BCG/ Poliomyelitis (OPV)/ Hepatitis B) for 
infants are covered. 

   

UŞAQLARIN  DOĞULANDAN SONRA 40 GÜN ƏRZINDƏ 

VAKSINASIYALAR DAXIL OLMAQLA SIĞORTA TƏMİNATI 

 COVERAGE FOR CHILDREN DURING 40 DAYS AFTER 

BIRTH INCLUDING VACCINATIONS 

 

UŞAQLAR ÜÇÜN PLANLI VAKSINASIYA  PLANNED VACCINATION FOR CHILDREN 

   
Pediatrın vaksinasiyadan əvvəl müayinəsi və vaksinasiyadan 
sonra sağlamlığa nəzarət  

 
 
1 həftə BSJ/ Poliomielit/ Hepatit B 
2 ay    Göyöskürək/ Difterit/ Tetanus/ Poliomielit/   
    Hepatit B/ PK-pnevmokok 
 
3 ay    Göyöskürək/ Difterit/ Tetanus/ Poliomielit 
 
4 ay    Göyöskürək/ Difterit/ Tetanus/ PK-pnevmokok 
/Poliomielit/ Hepatit B/  
6 ay     PK-pnevmokok 
12 ay   Qızılca/ Məxmərək/ Parotit 
 
18 ay   Göyöskürək/ Difterit/ Tetanus/ Poliomielit 
 
6 yaş    Difterit/ Tetanus/ Poliomielit / Qızılca/       
            Məxmərək/ Parotit 
7 yaş    BSJ (mənfi-tuberkulin reaksiyası olanlar   
            üçün) 

 
Vaksinasiya təqvimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

*Peyvənd vaxtının maximal uzadılması 1 il təşkil edir. 

 Pediatrician consultation before vaccination and control 

child’s health condition after 

 

1 week      BCG/ Poliomyelitis (OPV)/ Hepatitis B 

2 months   Pertussis/ Diphtheria/ Tetanus (DTP)/ 

Poliomyelitis (OPV), Hepatitis B / PK- Pneumococcus  

 

3 months Pertussis/ Diphtheria/ Tetanus (DTP)/ Poliomyelitis 

(OPV) 

4 months   Pertussis/ Diphtheria/ Tetanus (DTP)/ PK- 
Pneumococcus / Poliomyelitis (OPV)/ Hepatitis B 

6 month     PK- Pneumococcus 

12 month   Measles/Mumps/Rubella (MMR) 

18 months Pertussis/Diphtheria/Tetanus (DTP) / Poliomyelitis 

(OPV) 

6 years     Diphtheria/Tetanus (DT) / Poliomyelitis (OPV) / 

Measles/Mumps/Rubella (MMR) 

7 years     BCG (for tuberculin-negative only) 

 

The vaccination calendar approved by Cabinet of Ministers 

of Azerbaijan Republic. 

*Maximum deviation from the vaccination date is a one year 

 

XRONIKI HIPERTONIYANIN MÜALICƏSI  TREATMENT OF CHRONIC HYPERTENSION 

   
- Həkimin müayinəsi; 
- Funksional diaqnostika; 
- Laborator tədqiqatların aparılması; 
- Konservativ müalicə; 
- Dərman təminatı 

 - Examination of the doctor; 
- Functional diagnostic; 
- Laboratory research; 
- Conservative treatment; 
- Medicine supply. 



 

      

 

 

 

 

ZOONOZ INFEKSIYALARIN MÜAYINƏSI VƏ MÜALICƏSI  
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF ZOONOTIC 

INFECTIONS 

 

AUTOIMMUN TIREOIDIT XƏSTƏLIYIN MÜALICƏSI  TREATMENT OF THYROID 

 

TONZILEKTOMIYA, ATROFIK VƏ HIPERTROFIK 

RINITLƏRIN FƏSADLARI 

 TONSILLECTOMY, COMPLICATION OF ATROPHIC AND 

HYPERTROPHIC RHINITIS 

 

GÖRMƏ QABİLİYYƏTİNİN MÜAYİNƏ VƏ MÜALİCƏSİ 

(CƏRRAHİ VƏ LAZER ÜSULU İLƏ MÜALİCƏ İSTİSNA 

OLMAQLA) 

 DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF VISION 

(EXCLUDING SURGICAL TREATMENT AND TREATMENT 

WITH LASER) 

 

TORLU QİŞANIN QOPMASI  RETINAL DISINSERTION 

 

PAPILLOMALAR, EROZIYALAR VƏ KANDILOMALAR  PAPILLOMES, EROSIES AND CANDYLOMES 

   
- Diaqnostika; 
- Özəl tibb müəssisələrində aparıla bilən əməliyyat və 

müalicə; 
- Dərman təminatı 

 -   Diagnostics; 
- Surgeries and treatment which may be performed in 
commercial medical facilities; 
-   Medicine supply 

 

ANGIOQRAFIYA VƏ KORONAROQRAFIYA  ANGIOGRAPHY AND CORONOGRAPHY 

 

OPTIKA  

Limit – müqavilə üzrə 6 hadisə, hər hadisə üzrə limit – 

100.00 AZN 

 OPTICAL CARE 

Limit per contract 6 cases, limit per each case AZN 100 

   

Optik eynək və şüşələrin salınması  Provision with optic glasses 

 

ONKOLOJI XƏSTƏLIKLƏRIN MÜALICƏSI  

Limit - müqavilə üzrə 1 hadisə 

 ONCOLOGY 

Limit per contract 1 case 

   

- Diaqnostika; 
- Özəl tibb müəssisələrində aparıla bilən əməliyyat və 

müalicə (kimyəvi və radioloji terapiya istisna olmaqla); 
- Narkotik və ciddi nəzarət olunan preparatlar istisna 

olmaqla dərman təchizatı 

 - Diagnostics; 
- Surgeries and treatment which may be performed in 

commercial medical facilities (chemotherapy and 
radiological therapy excluded; 

- Medication excluding narcotics and strictly regulated 
medicines. 

 

KARDIOCƏRRAHİYYƏ 

Limit - müqavilə üzrə 1 hadisə 

 CARDIOSURGERY 

Limit per contract 1 case 

   

-        Diaqnostika; 
-        Özəl tibb müəssisələrində aparıla bilən əməliyyat və 
müalicə; 
-        Dərman təchizatı 

 -  Diagnostic; 
- Surgeries and treatment which may be performed in 
commercial medical facilities; 
-  Medicine supply 

 

BURUN ÇƏPƏRININ DÜZƏLDILMƏSI – SEPTOPLASTİKA, 

KONXOTOMİYA, VAZOTOMİYA 

Limit - müqavilə üzrə 5 hadisə 

 
SEPTOPLASTY, CONCOTOMY, VASOTOMY 

Limit per contract 5 cases 

   

-        Diaqnostika; 
-        Əməliyyat və müalicə; 
-        Dərman təchizatı 

 - Diagnostic; 
- Surgery and treatment; 
- Medicine supply 

 

XRONIKI TROMBOFLEBIT 

Limit - müqavilə üzrə 2 hadisə 

 CHRONIC THROMBOPHLEBITIS 

Limit per contract 2 cases 

   

-        Diaqnostika; 
-        Əməliyyat və müalicə; 
-        Dərman təchizatı 

 - Diagnostic; 
- Surgery and treatment; 
- Medicine supply 

 

AŞAĞI ƏTRAFLARIN VARIKOZ GENIŞLƏNMƏSI 

Limit - müqavilə üzrə 4 hadisə 

 VARICOSE OF THE LOWER EXTREMITIES TREATMENT 

Limit per contract 4 cases 

   

-        Diaqnostika; 
-        Əməliyyat və müalicə; 
-        Dərman təchizatı 

 - Diagnostic; 
- Surgery and treatment; 
- Medicine supply 



 

      

 

 

 

 

ŞƏKƏRLI DIABET – II TIP 

Limit - müqavilə üzrə 5 hadisə 

 PANCREATIC DIABETES – II TYPE 

Limit per contract 5 cases 

   

-        Diaqnostika; 
-        Əməliyyat və müalicə; 
-        Dərman təchizatı 

 - Diagnostic; 
- Surgery and treatment; 
- Medicine supply 

 

TƏCİLİ VAKSİNASİYALAR  URGENT VACCINATIONS 

   

Proqram quduzluq, tetanus əleyhinə təcili vaksinasiyaları 
əhatə edir. 

 The program covers emergency vaccination against rabies, 
tetanus. 

   

HƏR-HANSI FUNKSIONAL DIAQNOSTIKA VƏ DIGƏR 

MÜAYINƏ ZAMANI TƏLƏB OLUNAN ANESTEZIYA XIDMƏTI 

Limit - müqavilə üzrə 8 hadisə 

 ANESTHESIA REQUIRED FOR ANY TYPE OF 

FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OR OTHER TYPES OF 

DIAGNOSTICS 

Limit per contract 8 cases 

   

SIĞORTA OLUNANIN MÜQAVILƏ ILƏ NƏZƏRDƏ 

TUTULMAYAN TIBB MÜƏSSISƏLƏRINDƏ APARILAN 

MÜALICƏ XƏRCLƏRININ ÖDƏNILMƏSI 

 REIMBURSEMENT OF MEDICAL EXPENSES FOR 

INSURED PERSON’S TREATMENT IN MEDICAL 

INSTITUTIONS NOT PROVIDED BY THE CONTRACT 

   

TƏZMINAT QAYDASI: 
 
-    Sığorta olunan Sığorta Şirkətinə əvvəlcədən xəbərdarlıq 

etməklə şəxsi həkiminə müraciət hüququna malikdir. 
Müraciət baş tutduqdan sonra Tibb müəssisəsindən alınan 
qəbz əsasında Sığortaçıdan çəkilmiş xərclərin əvəzini ala 
bilər. 

 
-    Sığorta olunan tərəfindən, tibb müəssisəsi göstərilməklə, 

ödənilmiş hesabın əsli, tibb müəssisəsinin adı, göstərilən 
xidmətlərin siyahısı və qiymətləri qeydilə, qəbz, göndəriş, 
xəstənin ambulator tibbi kartından çıxarış əlavə olunmaqla 
ərizə təqdim edildikdə, Sığortaçı tibbi xidmətlərə görə 
(əgər belə xidmət Sığortaçı tərəfindən təşkil edilmiş və ya 
razılaşdırılmışdırsa) aparılmiş xərclərin əvəzini ödəyir 

 
-    Sığorta olunanın ərizəsi tibbi xidmətlərin göstərildiyi 

vaxtdan 1 (bir) aydan gec olmayan müddətdə Sığortaçıya 
təqdim edilir. Ödəniş Sığorta olunan tərəfindən bütün 
zəruri sənədlərin təqdim edilməsindən sonra 15 gün 
ərzində həyata keçirilir. 

 
-    Təzminatın məbləği sığorta müqaviləsinə əlavə olunan 

proqramın limitinə və siyahıda göstərilən tibb 
müəssisələrində analoji xidmətlərin referent qiyməti nəzərə 
alınmaqla təyin edilir. 

 
 
-    , sığorta şirkəti tərəfindən təşkil olunmamış, sığorta olunan 

tərəfindən çəkilmiş xərclərə , tibbi xidmətlərin keyfiyyətinə, 
müalicədən sonrakı nəticəyə, hər-hansı fəsadlaşmaya görə 
məsuliyyət daşımır 
 

*Təzminat üçün ərizə forması əlavə olunur (6 saylı Qoşma). 

  REIMBURSEMENT PROCEDURE: 
 

-  Insured person may choose to visit his/her personal 
doctor with prior notification to the Insurance Company. 
Insured person submits a valid receipt from a medical 
institution after visiting the personal doctor.  
 
- Insurer will reimbursed expenses of insured person to 
medical services (if such service is organized or agreed by 
the Insurer) in accordance with the original cash voucher 
(check) indicating the name of the Medical İnstitution with 
the list and prices of the services provided, completed 
Application form, the doctor’s prescription, the referral to 
the medical examination, extract from the outpatient 
medical card and etc., provided by the İnsured person. 
 
- The insured person’s application shall be submitted to the 
insurer within no more than 1 (one) month after the provision 
of the medical services. The insurer shall make the payment 
within 15 days after the insured person has provided all 
required documents.  
 
-   Reimbursement amount will be provided according and 
within the limits of existing medical insurance program and 
on the base of referent prices of a similar medical service in 
the medical institutions specified in the attachment of the 
insurance policy. 
 
- does not take a responsibility for the quality of medical 
services and expenses incurred due to the complications of 
treatment not organized by the Insurer.  
 
*Reimbursement form is attached (Attachment # 6) 

   

XARICDƏ MÜALICƏ  TREATMENT ABROAD 

   

-Sığorta olunan tərəfindən tibb müəssisəsi göstərilməklə, 
ödənilmiş hesabın əsli, göstərilən xidmətlərin siyahısı və 
qiymətləri, qəbz, göndəriş, ambulator xəstənin tibbi kartından 
çıxarış əlavə olunmaqla ərizə təqdim edildikdə Sığortaçı tibbi 
xidmətlərə görə (əgər belə xidmət Sığortaçı tərəfindən təşkil 
edilmiş və ya razılaşdırılmışdırsa) Sığorta olunan tərəfindən  
ödənilmiş müvafiq  tibbi xərclərin əvəzini ödəyir. 

 
-Sığorta müqaviləsinə daxil edilməmiş tibb müəssisələrində 
göstərilmiş tibb xidmətləri üzrə ödəniş Sığorta olunan 
tərəfindən bütün zəruri sənədlərin təqdim edildikdə həyata 
keçirilir. 

 -Insured person can choose visiting his/her own doctor with 
prior notification to the Insurance Company and on 
condition that the insured person submits a valid receipt 
from a medical institution upon his/her visit to a doctor. 

 
  
 
 
-Reimbursement will be provided according to the receipts 
and copies of medical documentation from the medical 
institutions not listed in insurance policy. 

 



 

      

 

 

 

 
 -Ödənişin məbləği sığorta müqaviləsinə əlavə olunan 
proqrama əsasən və proqramda nəzərdə tutulan limitlər 
çərçivəsində göstərilən xidmətlər üzrə siyahıda göstərilən tibb 
müəssisələrində analoji xidmətlərin  orta qiyməti həcmində 
təyin edilir. 

 
-Reimbursement will be provided according and within the 
limits of existing medical insurance program and on the 
base of average prices of a similar medical service in the 
medical institutions specified in the attachment of the 
insurance policy. 

 

SIĞORTA TƏMINATINA XARICI HƏKIMLƏRIN 

KONSULTASIYA VƏ MÜALICƏSI DAXILDIR. YERLI VƏ 

XARICI HƏKIMLƏRIN AMBULATOR-POLIKLINIK, 

HOSPITALIZASIYA VƏ STASIONAR YARDIM ÜZRƏ 

TƏTBIQ EDILƏN HƏKIM FƏRQLƏRI SIĞORTA OLUNAN 

ŞƏXS TƏRƏFINDƏN ÖDƏNILIR. HƏKIM FƏRQI TƏTBIQ 

OLUNMAYAN HƏKIMLƏRIN KONSULTASIYA VƏ 

MÜALICƏ ÜZRƏ XƏRCLƏRI QƏBZLƏR ƏSASINDA 

ÖDƏNIŞ XIDMƏTI VASITƏSILƏ DƏ HƏYATA KEÇIRILIR. 

 
CONSULTATION OF FOREIGN DOCTORS IS INCLUDED 

TO INSURANCE COVERAGE. DOCTOR DIFFERENCE 

FEE OF LOCAL AND FOREING DOCTORS UNDER 

OUTPATIENT AND INPATIENT-HOSPITALISATION AID IS 

NOT COVERED BY INSURANCE. MEDICAL EXPENSES 

OF SERVICES WITHOUT DOCTOR DIFFERENCE FEE 

CAN BE COVERED BY REIMBURSEMENT SERVICE AS 

WELL. 

 


