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1.      ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ереженің негізінде ерікті 

сақтандыру автомобильлық және басқа да көлік құралдарын (бұдан әрі – "Ережелер"), АҚ 
"Сақтандыру Компаниясы "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" (бұдан әрі - 

"Сақтандырушы") шарттар жасасады ерікті сақтандыру автомобиль және басқа да көлік 

құралдарын (бұдан әрі "сақтандыру Шарты") және заңды (меншік нысанына қарамастан және 

ұйымдық-құқықтық нысаны) жеке және (азаматтығына қарамастан) тұлғалар (бұдан әрі - 
"Сақтанушы") - қатерлерден Ережесінде көрсетілген. Сақтандырушы және Сақтанушы бұдан 

әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталады, ал жеке-жеке "Тарап" немесе жоғарыда көрсетілгендей. 

1.2.  Сақтанушы құқылы жасасу кезінде Шарты сақтандыру тағайындауға жеке немесе заңды тұлға 
(Сақтандырылушы) үшін сақтандыру төлемдері бойынша Шарты сақтандыру. 

Сақтанушының міндеттері айтылған Ережелері міндетін қоспағанда сақтандыру 

сыйлықақысын қолданылады бірдей шамада және Сақтандырылушының, егер ол жазылмаса, 

Шартында сақтандыру. 
 

1.3.  Қағидада келесі терминдер мен анықтамалар: 

1.3.1.  Сақтандырушы – АҚ "Сақтандыру Компаниясы "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)"заңды 
тұлға құрылған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқылы лицензиясы 

бар сақтандыру/қайта сақтандыру қызметі; 

1.3.2.  Сақтанушы – заңды тұлға кез келген ұйымдық-құқықтық нысанын немесе жеке кәсіпкер 
немесе толық іс-әрекетке қабілетті жеке тұлға, являющее меншік иесі берген мүлік , көлік 

құралдары, не иеленетін көлік құралын шаруашылық жүргізу құқығындағы және жедел 

басқару құқығында не кез келген басқа да заңды негізбен (мүліктік жалдау шарты, басқару 

құқығына сенімхат , көлік құралын, құзыретті органның өкімі беру туралы көлік құралдары 
және т. б.);  

1.3.3.  Сақтандырылған – өзіне қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын тұлға. Егер сақтандыру 

Шартында өзгеше көзделмесе, Сақтанушы бір мезгілде Сақтандырылушы болып табылады;  
  Сақтандыру Шартын жасасу кезінде жеке тұлға Сақтандырылған тұлға құқығы бар көлік 

құралын жүргізу келісімімен және қатысуымен Сақтандырылған адамның сақтандыру 

Шартында көрсетілген; 
1.3.4.  Сақтандырылушы – жеке немесе заңды тұлға алу үшін Сақтанушы тағайындаған Шарты 

бойынша сақтандыру төлемдерін сақтандыру. Бұл жағдайда, нұсқаулар Сақтандырылушы 

сақтандыру Шартында көрсетілуге сәйкестендіру нөмірін, резиденттік белгісін және 

экономикасының секторын Сақтандырылушының міндетті.  Сақтанушы Шарт жасасу кезінде 
тағайындалсын ретінде Сақтандырылушының кез келген тұлға сақталуына мүдделі 

сақтандырылған автомобиль көлігі; 

1.3.5.  Тараптар бірлескен дерек мәтінінде Ережесін субъектілерінің сақтандыру; 
1.3.6.  Субъектілері сақтандыру Ережелерінің аясында танылады Сақтандырушы, Сақтанушы, 

Сақтандырылушы; 

1.3.7.  Ережесі – осы құжат қамтитын шарттар сақтандыру және өзара сақтандыру субъектілерінің, 

олардың негізінде жасалады сақтандыру Шарты;  
1.3.8.  Сақтандыру келісім– Сақтанушы мен Сақтандырушы арасындағы, оның Сақтандырушы 

міндеттенеді үшін Шартта келісілген сақтандыру төлем сақтандыру жағдайы басталған кезде 

Сақтандырылушыға өтеуге сақтандыру жағдайы салдарынан келтірілген зиян. Сақтандыру 
шартын жасасу кезінде сақтандырушы қолдануға құқылы шарттар, әзірленген түрлері 

бойынша сақтандыру ережесіне " сәйкес шарттарымен немесе сақтандыру ережесінде; 

 13.8.1.   Қарыз шарты дегеніміз – банктік қарыз Шартын арасында жасалатын, 
Сақтанушы/Сақтандырылған және  Банкпен аясында осы Қағиданың/сақтандыру шарттарын 

және сәйкес Банктің ішкі нормативтік құжаттарына; 

1.3.9.  Полис – құжат, шығарылатын Сақтандырушы, потверждающий Шарт Сақтанушы мен 

Сақтандырушы арасындағы қосылу жолымен сақтандыру Ережелеріне. Сақтандыру полисі 
шығарылады сандық форматта пайдалана отырып, қолды факсимильді көшіру құралдарын 

бар QR-кодты тексеру үшін валидтілік шарт, және осындай құжат болып саналады түпнұсқа; 

1.3.10. Сақтандыру жағдайы – совершившиеся оқиға сақтандыру Шартында қарастырылған 
ретінде сақтандыру тәуекел, дағдарыс басталғанем , оның Сақтандырушы сақтандыру 

шартының сақтандыру Шартына сәйкес сақтандыру төлемін жасауға міндетті үшін зақымдау, 

жою және/немесе жоғалғаны үшін сақтандыру Шартында көрсетілген көлік құралының келесі  
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нәтижесінде көрсетілген оған кенеттен және күтпеген әсер ету туындағанын, оның белгілеріне 

ие ықтималдығы; 
1.3.11. Сақтандыру тәуекелі – болжамды оқиға туындаған жағдайда жүргізілетін сақтандыру. 

Ретінде қарастырылатын оқиға, сақтандыру тәуекелінің белгілеріне ие болуы тиіс оның 

басталуының ықтимал және кездейсоқ; 
1.3.12. Сақтандыру сомасы – ақша сомасы, анықталған белгіленген тәртіппен сақтандыру 

Шартында оны жасау кезінде негізге ала отырып, белгіленеді сақтандыру сыйлықақысының 

мөлшері сақтандыру және сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру жағдайы басталған 

кезде. 
1.3.13. Франшиза – Сақтандырушыны сақтандыру талаптарында келтірілген залалды, белгілі бір 

мөлшерден аспайтын; 

1.3.14. Сақтандыру сыйлықақысы – ақша сомасы, оны Сақтанушы Сақтандырушыға төлеуге 
міндетті жүргізу міндеттемесін қабылдағаны үшін Сақтандырылушыға сақтандыру төлемін 

сақтандыру Шартында көзделген мөлшерде. Сақтандыру сыйлықақысының бөлігі болып 

саналады сақтандыру жарна; 

1.3.15. Сауалнама-өтініш – сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын анықтау үшін елеулі 
мәні бар, сақтандырушының талап етуі бойынша сақтанушы жазбаша хабарлаған мән-

жайларды қамтитын сақтандыруға өтініш. Өтініш мүмкін толтырылуы өкілі 

Сақтандырушының айтуы бойынша Сақтанушының. Мәліметтердің дұрыстығын өтініште 
Сақтанушы өз қолымен куәландырады. Өтініш сақтандыру Шартының ажырамас бөлігі 

болып табылады сақтандыру; 

1.3.16. Жол-көлік оқиғасы (бұдан әрі - "ЖКО") – оқиға туындаған жол бойында жүрісі процесінде 
көлік құралының және оның қатысуымен қаза болған немесе жарақат алған адамдар, бүлінген 

көлік құралдары, құрылыстар, жүктер немесе келтірілуі өзге де материалдық залал; 

1.3.17. Көлік құралының қосымша жабдықтары –жабдықтар мен керек-жарақтар көлік құралдары, 

стационарлық орнатылған, онда (яғни талап ететін монтаждау), бірақ зауыттық жинақтамаға 
кірмейтін (теле-, радио - және звуковоспроизводящая аппаратура, жабдықтар салондар, 

қорғаныш жабындары мен пленка шанағында және әйнектеріне/оптика енгізілген үстінен 

зауыттық ЛБЖ/Шыны, жарық, дабыл құрылғылары, спойлерлер, антикрылья, жапсырмалар 
табалдырығы және қанаттарының арналған құрал-жабдықтар, тіркеп сүйреу және басқа 

жабдықтар орнатылған көлік құралында қосымша).  Жабдықтар танылған қосымша келісім 

бойынша Сақтанушы мен Сақтандырушытексеру негізінде көлік құралдары. Тараптардың 
келісімі бойынша жекелеген жабдық түрлері сақтандырылуы мүмкін құрамы көлік құралы, ол 

сақтандыру Шартында көрсетіледі; 

1.3.18. Көлік құралы (бұдан әрі-КО) – тасымалдауға арналған құрылғы жол бойымен адамдарды, 

жүктерді немесе оған бекітілген құрал-жабдықтарды; 
1.3.19. Автомобиль көлік құралы (бұдан әрі – автокөлік құралы) – бірлік автомобиль көлігінің 

жылжымалы құрамын қамтитын автобустар, шағын автобустар, жеңіл және жүк 

автомобильдері, автомобиль тіркемелерін, ершікті тягачам, сондай-ақ мамандандырылған 
автомобильдерді (тасымалдауға арналған жүктердің белгілі бір түрлерін) және арнаулы 

автомобильдер (орындауға арналған әр түрлі көліктік емес жұмыстарды орындауға арналған); 

1.3.20. Механикалық көлік құралы – көлік құралыбасқа демалыс күнінің берілуі демалыс немесе 

қозғалтқышпен қозғалысқа. Түсінігі қолданылады, сондай-ақ тракторлар мен өздігінен 
жүретін машиналар; 

1.3.21. Жеңіл автомобиль – автокөлік құралы автомобильмен тасымалдауға арналған жолаушылар 

мен багажды бар аспайтын және сегіз орындық отыруға арналған, жүргізушінің орнын 
қоспағанда; 

1.3.22. Жүк автомобилі – автокөлік құралы механикалық жетегі бар, жүк тасымалдауға арналған 

автомобиль жолдары бойынша. 
1.3.23. Жүк автокөлік құралы - бірлік жылжымалы құрамның жүк автомобиль көлігі қамтитын жүк 

автомобильдері, автомобиль тіркемелерін, ершікті тягачтарын, сондай-ақ мамандандырылған 

автомобильдерді (тасымалдауға арналған жүктердің белгілі бір түрлерін). 

1.3.24. Шағын автобус – автобус ерекше шағын сыныптағы орны он алтыдан аспайтын отыратын, 
жүргізушінің орнын қоспағанда, дайындаушы зауыт. 

1.3.25. Автобус – автокөлік құралы үшін жолаушыларды және багажды бар сегіз орындық отыруға 

арналған, жүргізушінің орнын қоспағанда; 
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1.3.26. Тіркеме – көлік құралы, қозғалтқышпен жабдықталмаған және жүру үшін құрамында 

механикалық көлік құралы. Сонымен қатар жартылай тіркемелер мен ұзартылма тіркемелерге 
қолданылады; 

1.3.27. Мотоцикл –  екі  дөңгелекті механикалық транспотрное құралы бүйір тіркемесі бар немесе 

онсыз. Мотоциклдерге теңестіріледі үш және төрт дөңгелекті механикалық тасымалдау  
құралысалмағы бар жабдықталған күйде 400 кг аспайтын;  

1.3.28. Арнайы автокөлік құралдары – автокрандар, гидронасосы, телескопиялық гидравликалық    

көтергіштер, жылжымалы зертхана, шеберхана, монша, медициналық пункттер және т. б.  
 

1.3.29. Автомобиль-самосвалдар:  

1.3.29.1. жағдайларда пайдалану үшін арналған жолсыз білдіреді жолсыз  өздігінен машинаны немесе 
шынжыр, келтірілді қозғалысқа меншікті қозғалтқышы; 

1.3.29.2. арналмаған қозғалысының жалпы пайдаланудағы жолдар бойынша; 

1.3.29.3. аспа осьтердің кез-келген үлгідегі немесе болмауы аспаның осі; 
1.3.29.4. қозғалыс жылдамдығы және олардың техникалық сипаттамалары, әдетте, аспайды 70 км/сағ; 

1.3.29.5. бар аударылу шанақ асып кету үстінен кабина күнқағары бар әлде жоқ малақай немесе ашу  

төмен түбі. 

 
1.3.30. Ершікті тартқыш – автокөлік құралы, жарақатталған меншікті двигательмен тек қана 

немесе негізінен арналған тіркемені немесе жартылай тіркемені сүйретуге; 

1.3.31. Техникалық қызмет көрсету станциясы (бұдан әрі - "ЖҮЗ") – ұйым бойынша қызмет 
көрсету жоспарлы техникалық қызмет көрсету, жою автополомок, қалпына келтіріп (дене 

жұмысы ) жөндеу көлік құралдары; 

1.3.32. Жол – жалпы пайдаланудағы автомобиль жолы, шаруашылық автомобиль жолы, қала мен 
елді мекен көшесі мемлекеттік есепке алынатын және инженерлік құрылыстар кешені болып 

табылатын жүруге арналған көлік құралы. Жол қамтиды бір немесе бірнеше жүріс бөлігін, 

сондай-ақ трамвай жолдарын, тротуарларды, жол жиектерін және олар болған кезде бөлу 

жолақтарын; 
1.3.33. Нақты объектінің құны-құны көлік құралының (қосымша жабдықтар) осындай маркалы, 

бұл сақтандырылған объектіні ескере отырып, оның моральдық және физикалық тозу 

(амортизациялық), не нарықтық құнын негізге ала отырып ұқсас КО (мүлікті) осы жерде, не 
оның нарықтық құнының сақтандыру шартын жасасу сәтінде, не есеп-анықтамасы, берілген 

құзыретті ұйым, сатып алу-сату шарты немесе бағалау, сарапшының (бағалаушының); 

1.3.34. Амортизация (тозу) - төмендету, бастапқы құны - көлік құралының оның физикалық және 

моральдық тозу салдарынан пайдалануға, сондай-ақ нәтижесінде, қазбаның технологиялық 
ресурс есептеледі пайыздық қатынаста құнын көлік құралдары. Есептеу келтірілген 

нұқсанның мөлшерін сәйкес жүргізіледі өзекті Қағидаларын және мөлшерін анықтау 

бойынша көлік құралына келтірілген зиянның Басқармасының Қаулысымен бекітілген 
Нармасының Банка Республикасының " Қазақстан. Нөмірі деректер Ережесін Шартта 

көрсетіледі сақтандыру; 

1.3.35. Оптика көлік құралдары – алдыңғы және артқы жел әйнегі, алдыңғы фаралар, артқы шамдар, 
бүйірлік айналар және бүйірлік әйнекті (шыны есіктер) көлік құралының, шынылау шатыры 

көлік құралдары, артқы камера, камера шеңберлік шолу, камера алдыңғы бампере көлік 

құралдары; 

1.3.36. Интернет-ресурс – электрондық ақпараттық ресурс, отображаемый мәтіндік, графикалық, 
аудиовизуальном немесе өзге түрде орналастырылатын арналған аппараттық-бағдарламалық 

кешені бар, бірегей желілік мекен-жайы және (немесе) домендік аты және жұмыс істейтін 

Интернетте. Интернет-ресурсы Сақтандырушының размещен на автокөлікті сақтандыру; 
1.3.37. Электронды келісім-Шарт сақтандыру - бірегей нөмір сақтандыру шартын берген ұйым 

бойынша деректер базасын қалыптастыру және жүргізу бойынша әдістері және салыстырып 

тексеру (верификация), өтініште көрсетілген мәліметтер арқылы өткізу арқылы Бірыңғай 
сақтандыру деректер базасына (бұдан әрі БСДВ) деректерімен ақпараттық жүйелерден 

мемлекеттік органдардың және оларға бағынысты ұйымдардың интеграцияланған ақпараттық 

жүйесімен БСДВ; 

1.3.38. Сандық бланк қалыптастырылады ақпараттық жүйесінде Сақтандырушының, құрамында 
электрондық тангирную торға вшитые су белгілері түрінде ID шарты мен Сақтандырушының 

логотипі. Цифрлык бланк құрамында QR код мүмкіндік беретін 
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Сақтанушының/Сақтандырылушының Сақтандыру компаниялары үшін проверки валидтілік 

Шарт және Ережелерімен таныстыру сақтандыру; 
1.3.39. Мультидрайв - опциясы бойынша "Мультидрайв" сақтандыруға қабылданады жеке тұлғалар 

басқару құқығы көлік құралын негізінде включенные ретінде Сақтандырылушының полис 

міндетті азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру көлік құралдары иелерінің (атап 
айтқанда көлік құралдары, көрсетілген сақтандыру Шартын) ресімдеу және қол қою келісім-

Шарт сақтандыру. 

1.4. Ережеде, сондай-ақ пайдаланылатын өзге де терминдер, анықтамалары беріліп, өзге 

мекендерде тармақшаларында бөлімдерінің Ережелерін. 

 

2. ОБЪЕКТІСІ ЖӘНЕ МӘНІ САҚТАНДЫРУ 

2.1. Сақтандыру объектісі-Сақтанушының мүліктік мүдделері жоюға және/немесе жоғалуы, 

сақтандыру Шартында көрсетілген көлік құралының нәтижесінде оның пайдалану қолданылу 

кезеңінде тиісті Шарты сақтандыру.  

2.2. Сәйкес Ережелердіам арналған сақтандыру қатысқандар: мұғалімдерюсоң келесі 

типтері КО: 

2.2.1. Жеңіл автомобиль; 
2.2.2. Жүк автомобилі; 

2.2.3. Автобус; 

2.2.4. Құрылыс техникасы; 
2.2.5. Ауыл шаруашылығы техникасы; 

2.2.6. Тіркеме; 

2.2.7. Мотокөлік. 

2.3.   Нысанасы болып табылады көлік құралы (қоса алғанда белгіленген, онда конструкциясында 
көзделген тораптар мен агрегаттар), Сақтанушыға тиесілі меншік құқығындағы немесе өзге 

де негіздер бойынша. 
 

3. САҚТАНДЫРУШЫ ӨТЕУГЕ ТИІС ШЫҒЫСТАР 

3.1. Сақтанушының шығыстары  бойынша сараптама өткізу құнын анықтау жөніндегі КО кезде 

Шарты сақтандыру, сондай-ақ болған шығындардың пайда болу тәуекелі Сақтанушының 

салдары болып табылатын сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру тәуекелдері, 

көрсетілген мекендерде 4.1.1. және 4.2.1 Ережесін. Мұндай шығыстар нақты мөлшерде 
өтеледі үшін жалпы мөлшері, сақтандыру төлемінің және шығыстар өтемақысының аспаса 

жалпы сақтандыру сомасы көзделген Шартында сақтандыру. 
 

3.2. Шығыстарға - тармағында көрсетілген 3.1. Ережесін жатады: 

3.2.1. шығындарды қызметтерімен, апаттық комиссар, көрсетілетін сақтандыру жағдайы басталған 
кезде қоса алғанда, шығуы апаттық комиссардың оқиға акт жасау оқиға болған жерді қарау, 

жасау фототаблицберу;м - порталы немесе эвакуатор ЖКО орнына, елді мекеннің шегінде; 

3.2.2. шығыстар Сақтанушының сараптама жүргізу жөніндегі сомасын анықтау жөніндегі 

келтірілген залалды көлік оқиғасы болған. 
 

4. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ МЕН САҚТАНДЫРУ ТӘУЕКЕЛДЕРІ 

4.1. Орталық Қағидалардың негізінде және мәлімдемесіне сәйкес Сақтанушының сақтандырылуы 

мүмкін мынадай сақтандыру жағдайлары: 

 
4.1.1. ЗАЛАЛ тәуекелі мүліктік шығынының Сақтанушының, вызваннші зақымдау, жою 

және/немесе жоғалуы, ТС, т. е., оның бөліктерін және бекітілген құрал-жабдықтарды 

дайындаушы-зауыт, сондай-ақ қосымша орнатылған жабдықтың (сипаттамасы, 
сақтандырылған КҚ қараңыз: "Актіде тексеру және бағалау" (КО), оқиғалардың нәтижесінде 

байланысты иеленуге, пайдалануға, КО басталады нәтижесінде: 

 
4.1.1.1. Қақтығыс  – оқиға болған соқтығысуы салдарынан КО (механикалық контакт, екі және одан 

да көп КО) бір немесе одан да көп КО үшінші тұлғалар/үшінші тұлғалардың қозғалысы 

процесіндегі, жолдың жүру бөлігінде КО және зардаптарын, осы соқтығысу; 

 
4.1.1.2. ЖКО-ның кінәсі бойынша Сақтанушының/Сақтандырылған оқиға туындаған жол бойында 

жүрісі процесінде КО және оның қатысуымен қаза болған немесе жарақат алған адамдар, 
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бүлінген КО құрылыстар, жүктер, не өзге де материалдық залал келтірілген шығын түрлері 

бойыншаемес, Сақтанушының/Сақтандырылған; 
 

4.1.1.3. Жәнедық қрнешнее механикалық әсер - қақтығысы КО инородным объектісі немесе мәні, 

құлау немесе түсуін КО бөгде объектінің немесе заттың, ал төмендеуі жабындық темір, қар 
немесе мұздан шатырлардың және ғимараттардың, бағандардың, ағаштардың және 

бұталардың, шығарынды қиыршық тас, тастар мен басқа да қатты заттар, көлік дөңгелегінің 

астынан; 

 
4.1.1.4. Найзағайдың түсуі, дүлей зілзаланың: 

пнқ тобы тәуекел "Табиғи апат" деп туындау ықтималдығы салдарынан келтірілген зиянның: 

жер сілкінісі, жанартау атқылаулары вулкандардың немесе отының әсері, көшкін, қар көшкіні 
(оның ішінде қар), дауылдар, смерча, дауыл, дауылды (шквального) жел, дауыл, астана, су 

тасқыны, су тасқыны, найзағай, бұршақ, жиынды, сел, цунами, топырақтың отыруы, газ 

шығару, мұзбен зақымдануы, аномальды үшін, осы жерде: нөсер жаңбыр, қалың қар, 

бұрқасын және морозов; 
 

4.1.1.5. Үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері (қоса алғанда ұрлау жекелеген 

бөліктерінің және бөлшектердің Сақтандырылған КҚ): 
 астында құқыққа қарсы іс-әрекеттермен шеңберінде үшінші тұлғалардың Ережесін түсініледі 

жасағаны үшін үшінші тұлғалардың іс-әрекеттер, білікті жөніндегі уәкілетті органдар 

белгілері құқық бұзушылықтар және/немесе қылмыстар Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген; 

 және басқа да оқиғаларға байланысты иеленуге, пайдалануға, КО басталады кенеттен және 

жұмыс істейді сырттан. 

 
4.1.1.6   Зақымдау не жоғалту-оптика шығу салдарынан қиыршық тас, тастар мен басқа да қатты 

заттардың дөңгелегі астынан басқа КО. Әдепкі тәуекел жабылады 1 (бір) рет қолданылу 

мерзімі ішінде сақтандыру шарты болмаған жағдайда ғана көрінетін зақым бекітілген 
"тексеру Актісінде және бағалау" (КО) шарт жасасу кезінде сақтандыру.  Бойынша шартында 

тараптардың келісімі мүмкін предсмотрено өзгеше бір рет жабу үшін осы тәуекел. 

4.1.1.7   Өрт – бақылаусыз жану туындаған тыс үшін арнайы арналған орындарды өсіру және ұстау, 
оттың немесе жарамсыз тысқары жерлерге осы орындардың қабілетті өз бетімен таратуға 

және причиняющий материалдық залал келтірген. 
 

4.1.1.8   Жарылыс – бөліну процесіне энергияның қысқа уақыт аралығында байланысты с   сәттік 

 физика-химиялық өзгеруіне жағдайын заттар, жетекші туындауына өсіміне қысым 
 немесе соққы толқыны, сүйемелдеуімен жануымен,  білімі бар ұшқын, разлетом 

 сынықтарын (сынықтарының), бөлетін газдар немесе булардың. 
 

4.1.2. АЙДАП ӘКЕТУ немесе ҰРЛАУ тәуекелі мүліктік шығынының Сақтанушының туындаған 

заңсыз завладением КО ұрлау мақсатынсыз) немесе ұрлау КО; 
 

4.1.3. Сақтандыру жағдайы "АЙДАП әкету немесе ҰРЛАУ" сақтандырылуы мүмкін тек бірге 

сақтандыру "ЗАЛАЛ", егер шартта өзгеше көзделмесе, сақтандыру. Өзге жағдайда 
сақтандыру Шарты жарамсыз деп танылады оны жасасқан күннен бастап. 

 

5. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ 

5.1. Шартта шегінде сақтандыру жалпы сақтандыру сомасы анықталуы мүмкін сақтандыру 

сомасы және әрбір жеке сақтандыру жағдайы. 
5.2. Сақтандыру кезінде КО сақтандыру жағдайы бойынша "НҰҚСАН" сақтандыру өтемі 

қолданылмайды жабдықтар, емес, көрсетілген "тексеру Актісінде бағалау және КО". 

5.3. Бойынша сақтандыру сомасы сақтандыру жағдайлары "ЗАЛАЛ" және/немесе "АЙДАП 
ӘКЕТУ немесе ҰРЛАУ" нақты құнынан аспауы тиіс сақтандырылған КҚ жасау сәтінде 

Шартты сақтандыру. 

5.4. Егер сақтандыру сомасы айқындалған Шартта сақтандыру асатын болса нақты құны, КО , 
сақтандыру бөлігінде жарамсыз болып табылады асатын нақты құны КО жасасу күніндегі 

Шарттын сақтандыру. 
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5.5. Егер сақтандыру сомасы бір сақтандыру жағдайы бойынша белгіленген Шарты сақтандыру 

нақты құнынан төмен болатын болса, сақтандырылған КҚ сақтандыру жағдайы басталған 
кезде, онда сақтандыру төлемі жүргізіледі қатысты сақтандыру сомасына барабар нақты құны 

КО. 

 

6. ФРАНШИЗА 

6.1. Осы Шарте сақтандыру Тараптар болатынын мөлшері франшизаныңлар. 
6.2. Франшиза бойынша белгіленеді әрбір КО мен әр тәуекел бойынша не сақтандыру сомасына 

қатысты процент бойынша не абсолютті мөлшерде.  

6.3. Бұл бірнеше сақтандыру жағдайлары, франшиза ескеріледі есептеу кезінде сақтандыру 
төлемінің әрбір және кез-келген жағдай.  

6.4. Егер бір сақтандыру жағдайы оттан бірнеше КО, соның ішінде сақтандыру Шартында 

көзделген жекелеген франшиза, онда франшиза есептеу кезінде ескеріледі бойынша 

сақтандыру төлемінің әрбір КО. 
 

7. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ 

7.1. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сипаттамаларын КО шарттары мен оны пайдалану 

ерекшеліктерін, сақтандыру мерзімі, сақтандыру жағдайлары, сондай-ақ әсер ететін өзге де 

факторлар сақтандыру жағдайының басталу ықтималдылығы және ықтимал залалдың 
көлемін және сәйкес есептеледі белгіленген Сақтандырушы тарифтер. 

7.2. Қарай жеке сипаттамаларын КО мен ерекшеліктері, оны пайдалану Шарттары сақтандыру 

(мөлшері тарифтерді, оның ішінде) келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін тараптар. 
7.3. Сақтандыру сыйлықақысын төлеуді біржолғы төлеммен жүргізіледі ішінде 3 (үш) жұмыс күн 

ішінде қол қойылған күннен бастап Тараптар Шарты сақтандыру, егер өзгеше ескертілмесе 

Шарьында сақтандыру. 

7.4. Сақтандыру сыйлықақысы төленеді ақша аудару жолымен Сақтандырушының банктік 
шотына немесе қолма-қол ақшамен кассаға Төлейсіз. 

 

8. САҚТАНДЫРУ АУМАҒЫ 

8.1. Сақтандыру жағдайы бойынша келтірілген ссақтандыру Шарты әрекет етеді Сақтанушының 
таңдауы бойынша: 

8.1.1. Қазақстан Республикасының аумағында; 

8.1.2. аумағында Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері (бұдан әрі-ТМД). 

8.2. Бойынша сақтандыру жағдайы АЙДАП әкету немесе ҰРЛАУ сақтандыру Шарты қолданыста 
тек аумақтықжәне сақтандыру , Қазақстан Республикасы, егер Шартта өзгеше көзделмесе, 

сақтандыру. 

 

9. АЛЫП ТАСТАУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫН ШЕКТЕУ ЖӘНЕ 

САҚТАНДЫРУ 

9.1. Барлық жағдайларда өтелуге тиіс залал тікелей немесе жанама туындаған келесі себептері, 

оқиғалармен немесе әрекеттермен: 

9.1.1. кедендік тұлға жоқ пайда болған кезде сақтандыру жағдайының қолданыстағы жүргізуші 
куәлігі және тиісті санаттағы, ал сондай-ақ, адам құқығы, көлік құралын басқару оның 

көзделмесе, сақтандыру; 

9.1.2. фактісін растау тұлға, управлявшее КҚ болған алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық 
мас болу; 

9.1.3. Сақтандырылған адам, тоқта КҚ тастап кетті оқиғасы орын алды; 

9.1.4. ұсыну Сақтанушы Сақтандырушыға көрінеу жалған мәліметтер мен құжаттар ұсынған кезде, 

Шарт жасасу, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары; 
9.1.5. алу Сақтанушы тиісті өтеу залалды тұлғалар келтірген залал; 

9.1.6. оқиғаның басталуын, бар белгілері бар сақтандыру жағдайы дейін күшіне енуі Шарт 

сақтандыру күшіне немесе Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеген /бірінші 
сақтандыру жарнасы; 

9.1.7. пайдалану КҚ келісімінсіз Сақтандырушымен көрінген тапсыру иеленуге, пайдалануға (жалға 

беру, жалға алу және т. б.) және/немесе оқыту мақсатында жүргізу немесе іс-шараларға 
қатысу үшін байланысты жаттығу, сынақтарда немесе сынақ сынақтары отырып, экстремалды 

үйренуге, сондай-ақ кез келген түрдегі спорттық жарыстарға; 
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9.1.8. қайтарылмауы КО Сақтанушыға сақтандыру кезінде КҚ берілетін иеленуге, пайдалануға 

(жалға беру, жалға алу және т. б.); 
9.1.9. кездейсоқ бүлдіру, оптика КҚ (мысалы, қиыршық тас, тастар мен басқа да қатты заттардың 

дөңгелегі астынан басқа КҚ) бір сақтандыру жағдайы сақтандыру мерзімі, егер Шартта 

өзгеше белгіленбесе, саны өтелетін сақтандыру; 
9.1.10. тасымалдау, жарылғыш заттарды немесе радиоактивті материалдарды, радиация әсер ететін 

кез келген нысанда. 

 

9.2. Сақтандырушы жауапты болмайды: 
9.2.1. туындаған шығындар салдарынан мүлкіне зиян келтірген, находившемуся КҚ кезде 

сақтандыру жағдайы; 

9.2.2. туындаған залал Шартының қолданылу мерзімі аяқталған соң сақтандыру; 
9.2.3. шығындар, олар бойынша Сақтанушы бермеген үшін қажетті құжаттарды қабылдау туралы 

шешімді сақтандыру төлемі немесе орындамаған көзделген өзге де міндеттерді Шартының 

талаптарымен сақтандыру; 

9.2.4. келтірілген залал КҚ салдарынан оның сүйреу жағдайларды қоспағанда, тасымалдау КҚ 
көмегімен басқа көлік құралын (эвакуаторды); 

9.2.5. моральдық зиян, алынбай қалған пайданы, шығындар (айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы), 

тауарлық бейнесінің жойылуы кезінде; 
9.2.6. салдарынан келтірілген залал сынған, істен шыққан жекелеген тораптар мен бөлшектерді 

пайдалану нәтижесінде КҚ, соның салдарынан тежеу жүйесінің істен КҚ, қозғалтқыш 

арасындағы өзара іс-қимыл тораптарды, агрегаттарды, элементтер/бөлшектерді немесе өзге 
де заттарды, қосымша белгіленген тқ қоса алғанда, залалдар, болған техникалық ақаудың 

салдарынан КҚ, соның ішінде түсіп кету салдарынан ішкі қуысы агрегаттарға бөтен 

заттардың, заттар, жануарлар, құстар, жаңбыр және еріген суды (гидроудара және т. б.); 
 

9.2.7. келтірілген залал нәтижесінде бұзылған оқшаулауды, соның ішінде қысқа тұйықталу: 
тұйықталу орамасындағы, тұйықталу корпусына, жеткіліксіз байланыс, бас тарту, өлшеу, 

реттеу аспаптары мен құралдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, нәтижесінде газдың 

шығуы, герметикалық жабдықтарды қоректендіру үшін қозғалтқыштың газ түрдегі отынмен 

(ГТО); 
 

9.2.8. қалпына келтіріп жөндеу немесе ауыстыру сол бөлшектерді КҚ, бүлдіру, олардың айтылды 

Шартта сақтандыру ("Актіде тексеру және бағалау" (КҚ) кезде сақтандыру; 

9.2.9. сақтандыру кезінде-жүк автомобилі, жүк модификациялары жеңіл автомобильдерді, 
тіркемелер мен жартылай тіркемелерді сақтандыру жабуға болмайды жауапкершілік тент; 

9.2.10. шығын болған салдарынан құнын төмендету КҚ және қосымша жабдықтарды нәтижесінде 

табиғи тозу және пайдалану; 
9.2.11. сызаттар мен сынықтар лак және ақаулар туындаған қозғалысы кезінде КО нәтижесінде 

түсуін тастар, қиыршық тас жабылмайды, сондай-ақ жабылмайды, ұсақ, өлшемі кем 1мм2 

зақымдануы оптика КҚ, егер жоқ көрінетін бүтіндігінің бұзылуы, атап айтқанда, жарықтар; 

9.2.12. сызаттар, сынықтар мен ақаулар қорғаныш пленкаларды және өзге жабындарды шанақ / 
бөлшектерді КҚ келтірілген залалдарды үстінен зауыттық лак-бояу жабындыларын, 

туындаған қозғалыс кезінде КҚ нәтижесінде түсуін тастар, қиыршық тас және т. б., егер 

көрсетілген пленка немесе жабу Шартта ("Актіде тексеру және бағалау" (КҚ) қосымша 
жабдық ретінде КҚ;  

9.2.13. өтеу мерзіміне байланысты бөлшектер КҚ жүзеге асырылады, егер Шарт жасасу кезінде 

шанақта КҚ орын сынықтар лак және ақаулары туралы айтылды Шартта ("Актіде тексеру 
және бағалау КҚ"). Егер залал бөлшектер КҚ аясында қошеметтеген сақтандыру жағдайы 

және ауыстыру бөлшектер, онда сақтандыру төлемі есебінен ғана жүзеге асырылады жөндеу 

немесе ауыстыру бөлшектер КҚ, бұл ретте шығыстар мерзіміне Сақтанушының есебінен 

жүзеге асырылады.  
9.2.14. залал, жеке заттарға Сақтанушының (жүргізушінің) және (немесе) теңдеме жүкке, 

жолаушыларға, тауарларға және (немесе) пәндер байланысты кәсіби немесе коммерциялық 

қызметпен Сақтандырылған адамның және (немесе) жүргізушінің жүрген сақтандырылушы 
КҚ; 

9.2.15. жөндеу КҚ жақсарту бөлігінде оның сапасы немесе жай-күйі салыстырғанда оның сапасы 

немесе жай-күйіне кезге дейін сақтандыру жағдайының, атап айтқанда, орнату бөлшектерді, 
тораптарды, агрегаттарды КҚ ерекшеленетін бөлшектер, тораптар, агрегаттар орнатылған КҚ 
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жасау кезінде "қарап-тексеру Актісінің және бағалау" КҚ жағдайлардан басқа, қарама-Шартқа 

қосымша келісім тізбесін көрсете отырып, жоғарыда көрсетілген бөлшектерді, тораптар мен 
агрегаттарды; 

9.2.16. залал нәтижесінде тасымалдау жарылғыш және/немесе өзге де заттарды қажет ететін арнайы 

шарттардың тасымалдау немесе радиоактивті материалдар; 
9.2.17. залал нәтижесінде абайсыз Сақтандырылушының (адамның жіберілген басқару) немесе 

жолаушыларды отпен сақтандырылушы КҚ; 

9.2.18. қайталанған жағдайда Сақтанушының өтініші қатысты бұрын зақымдалған бөлшектерді КҚ, 

ол бойынша Сақтандырушы өткізілді өтеу, бірақ Сақтандырушыға растайтын құжаттар 
ұсынылмаса жүзеге асыру фактісін және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. 

9.2.19. жабылмайды, сынған және/немесе істен шығуы, бөлшектердің, тораптар мен агрегаттардың 

КҚ байланысты емес тікелей сақтандыру бойынша, не мұндай оқиғаның пайдалану 
нәтижесінде КҚ мерзімдерін сақтамау сервистік қызмет көрсету, уақтылы ауыстыру 

техникалық сұйықтықты және басқа да шығыс материалдарын торабында және 

агрегаттарында КҚ. 

9.2.20. "залалдар және/немесе залал таралуына байланысты инфекциялық1 және/немесе 
паразитарлық аурулары, пандемия, індет) қоса алғанда, кез келген ластану, кез келген 

зарарсыздандыру, кез-келген дезинфекция, және/немесе кез келген уәкілетті мемлекеттік 

органның оған қатысты жабу, шектеу немесе болдырмау қол жеткізу осыған байланысты." 
 

9.3. Жағдайларда келтірілген залал өтелді басқа да тұлғалар Сақтандырушы ғана сома арасындағы 

айырмашылықты төлеуге жататын Шарт бойынша сақтандырусомасы өтемақы төлеу, 
алынған немесе тағайындалған басқа тұлғалар Туралы осындай өтемақылар Сақтанушы 

Сақтандырушыға хабарлауға міндетті. 

9.4. Сақтандырушы толық немесе ішінара бас тарта Сақтанушыға сақтандыру, егер сақтандыру 

жағдайы салдарынан:  
9.4.1. қасақана іс-әрекеттері Сақтанушы, Сақтандырылушы және/немесе Сақтандырылушының 

сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін іс-

әрекеттерді қоспағанда, жасалған қажетті қорғаныс жағдайында және аса қажеттілік;  
9.4.2. іс-қимыл Сақтанушының, Сақтандырылған адамның және/немесе Сақтандырылушының деп 

танылған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен 

құбылысын қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар, сондай-себептік байланысы 
сақтандыру. 

 

9.5. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады, егер сақтандыру жағдайы 

салдарынан:  
9.5.1. ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивтік жұқтыру сондай-ақ тарату 

инфекциялық және/немесе жұқпалы аурулары, пандемия, індет);  

9.5.2. әскери іс-қимылдар;  
9.5.3. азаматтық соғыс, түрлі сипаттағы халық толқулары, жаппай тәртіпсіздік немесе ереуілдер. 

9.5.4. жарылғыш заттарды тасымалдау немесе радиоактивті материалдар. 

 

9.6. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады туындаған шығындар үшін 
салдарынан алып қою, тәркілеу, реквизициялау, тыйым салу немесе жою сақтандырылған КҚ 

- мемлекеттік органдардың өкімімен. 

9.7. Бас тартуға негіз болып табылады Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру 
болып табылады мынадай: 

9.7.1. Сақтанушының Сақтандырушыға көрінеу жалған мәліметтер туралы, сақтандыру объектісі, 

сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның зардаптары; 
9.7.2. қасақана қолданбауы Сақтанушы жөніндегі шараларды сақтандыру жағдайынан болған 

залалдарды азайту; 

                                                        
1 Жұқпалы ауру дегеніміз-кез-келген жұқпалы ауру, жұқпалы ауру, жұқпалы ауру және/немесе кез-келген жұқпалы, жұқпалы 
немесе жұқпалы зат (вирусты, бактерияны, паразитті немесе ағзаны немесе кез-келген осындай заттардың кез-келген мутациясын 
(соның ішінде (бірақ онымен шектелмей), берілу тәсіліне қарамастан (соның ішінде (бірақ онымен шектелмей) тікелей немесе 
жанама ауа тамшыларымен, дене сұйықтығымен, кез-келген бетке немесе затқа, қатты денеге, сұйықтыққа немесе газға) тікелей 
немесе: адам денсаулығына келтірілген залал; адамның әл-ауқатына келтірілген залал; және/немесе материалдық немесе 
материалдық емес мүліктің бүлінуі, бүлінуі, құнының жоғалуы, тауарлық немесе пайдаланылуының жоғалуы. Күмәнданбау үшін 
жұқпалы ауруға 2019 (COVID-19) коронавирус ауруы және оның кез-келген мутациясы немесе өзгеруі кіреді (бірақ олармен 

шектелмейді) 
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9.7.3. алу Сақтанушы тиісті өтеу шығын кінәлі залал келтірілгені; 

9.7.4. кедергі келтіру-Сақтанушы Сақтандырушыға тексеруге мән-жайлар сақтандыру жағдайының 
басталу және келтірілген залалдың мөлшерін белгілеуге; 

9.7.5. хабарламау сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыны; 

9.7.6. мұраға өз құқығын тұлғаға қойылатын талаптар, сақтандыру жағдайының басталғандығы 
үшін жауапты, сондай-ақ бас тарту Сақтандырушыға өтуі үшін қажетті құжаттарды 

Сақтандырушыға талап ету құқығын қоспағанда, көрсетілген мекендерде 15.4. және 15.5. 

Ережесін. Егер сақтандыру өтемі ендігі төленіп қойған, Сақтандырушы талап етуге құқылы 

оның толық немесе ішінара қайтарылуын. 
 

10. ТӘРТІБІ САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ЖАСАСУ 

10.1. Келісім-шарт заңды немесе жеке тұлға, оның мүліктік құқығы подтверждаетсмен тиісті 

құжаттармен. Келісім бойынша сақтанушы мен сақтандырушының арасында сақтандыру 

ережелерінің негізінде сақтандыру шарттары жасалуы мүмкін көздейтін өзгерту, алып тастау, 
жекелеген ережелерін сақтандыру ережелерінің, сондай-ақ қосымша шарттары, сақтандыру 

шартын жасасу кезінде анықталатын. 

10.2. Сақтандыру Шарты жазбаша нысанда: 

     1)  тараптардың сақтандыру Шартын жасасуы; 
     2) қосылу сақтанушының типтік шарттарға көзделген сақтандыру Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде немесе сақтандыру ережелеріне, сақтандырушының 

бір жақты тәртіпте әзірлеген (қосылу шарты), ресімдеу және сақтандырушының сақтанушыға 
сақтандыру полисін. 

10.3.  Шарттың нысаны міндетті сақтандыру бойынша белгіленеді және жекелеген заң актілеріне 

реттейтін Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері бойынша врененному 
сақтандыру - тараптардың келісімімен сақтай отырып, ең төменгі талаптары, қарастырылған 

Қазақстан Республикасының заң актілерінде, ал ерікті сақтандыру бойынша - 

сақтандырушы не тараптардың келісімімен айқындалады. 

10.4.  Сақтандыру шартын жасасу кезінде сақтандырушы қолдануға құқылы шарттар, әзірленген 
бойынша  түрлері бойынша сақтандыру ережесіне " сәйкес шарттарымен немесе сақтандыру 

ережесінде. 

10.5.  Сақтандыру шартының жазбаша нысанын сақтамау әкеп соғады оның елеусіздігі. 
10.6. Шарт жасасу үшін интернет-ресурсы арқылы, Сақтанушы жүгінеді Сақтандырушыға немесе 

әріптесіболса, онда толтырады тиісті нысанын, сәйкес Ережелерді алмасу электрондық 

ақпараттық ресурстар арасындағы сақтанушы (сақтандырылушы, Сақтандырылушы) мен 
сақтандырушы, Ережелерін жасасу туралы хабарламаны сақтандыру шартының мазмұнына 

қойылатын талаптарды хабарлама Талаптарын, бағдарламалық-техникалық құралдарға және 

интернет-ресурстарға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қамтамасыз ететін 

сақтандыру шарттарын жасасу алмасу электрондық ақпараттық ресурстармен сақтанушы мен 
сақтандырушы арасында. 

10.7. Тәртібі қризуальтік қарапал КҚ және байқау актісін жасау мүмкінществляет: 
 Сақтандырушының уәкілетті өкілімен; 

 Сақтанушы / Сақтандырылған тұлға-сақтандырушыда техникалық мүмкіндік және 

тексеру жүргізу үшін тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету болған жағдайда; 

 Кепілдік КҚ сақтандыру жағдайында тексеру актісі талап етілмейді. Көлік құралының 
берілістерін қабылдау актісі растаушы құжат болады. 

10.8. Жоғалған Шарт, егер ол: адронова қатаң есептілік бланкісінде (бұдан әрі ҚЕБ) ресімделеді 

телнұсқасын төлеп, Сақтанушы шығыстар мөлшерінде шығындарды оны дайындауға 
жұмсаған Сақтандырушы. Телнұсқасын ресімдейді, сондай-ақ ҚЕБ, көрсете отырып, бұл 

орган немесе сандық ҚЕБ алмай, қосымша ақы төлеу. 

10.9. Сақтандыру Шартында Сақтандырушының қолы орындалуы мүмкін арқылы факсимильді 
ойнату құралдарының көмегімен механикалық немесе өзге көшірме, электрондық қол қою. 

10.10. Ресімдеу кезінде электрондық Шарт интернет-ресурсында, Сақтандырушының немесе 

әріптес"еңбекақы төлеу әдіснамасы" банк карточкасы арқылы. Расталғаннан кейін эмитент 

банк төлем, Шарт жасалған болып есептеледі және берілген БСДБ. 
10.11. Шартты ресімдеу кезінде электрондық нысанда электрондық пошта мекенжайына 

Сақтанушының хабарлама жіберіледі түрінде Сақтандыру сертификатының.  

10.12. Тараптардың келісімі бойынша сақтандыру Шарты мерзімі ұзартылуы мүмкін келесі мерзімге 
хабардар етілген жағдайда, бұл туралы Тараптардың бірі екінші Тарапқа 30 (отыз) күнтізбелік 
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күн ішінде Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сақтандыру және сақтандыру 

сыйлықақыларын төлеу. 
Шарт жасасу кезінде сақтандыру шарттарын өзгерту сақтандыру Сақтанушы  беруге 

міндетті КО тексеру үшін. Үшін бөлшектер КО (түйіндер, агрегаттар) зақымданған Шарт 

жасасу кезінде сақтандыру, Сақтандырушы жауап бермейді. 

 
11. МЕРЗІМІ САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ 

11.1. Сақтандыру шарты 12 (он екі) ай ішінде, егер өзгесі көрсетілмесе, Ш сақтандыру. 
11.2. Сақтандыру шарты күшіне енген күнінен кейінгі сақтандыру сыйлықақысын төлеу/бірінші 

сақтандыру жарнасын және тексеру КО. Бұл ретте сақтандыру сыйлықақысын төлеу күні 

болып саналады банктік шотына ақша түскен немесе Сақтандырушының кассасына. 
11.3. Сақтандыру шарты өз қолданысын тоқтатады қолданылу мерзімінің соңғы күні Шарты 

сақтандыру. 

11.4. Кейін сақтандыру төлемін жүзеге асыру толық көлемде сақтандыру бойынша сақтандыру 

жағдайы "ЗАЛАЛ", егер Дқызметкерден сақтандыру шарттары бойынша "сақтандыру сомасы 
таусылғанға дейін осы Шарты  сақтандыру тоқтатылады. 

 

12. ТӘУЕКЕЛ ДӘРЕЖЕСІНІҢ ӨЗГЕРУІ 

12.1. Шарттың қолданылуы кезеңінде сақтандыру Сақтанушы/Сақтандырылушы Сақтандырушыға 
дереу хабарлауға міндетті өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы мән-жайлар 

хабарланған Шарт жасау кезінде Сақтандырушыға сақтандыру, егер бұл өзгерістер 

айтарлықтай ықпал етуі мүмкін сақтандыру тәуекелін арттыруға. 

12.2. Елеулі деп танылады мынадай өзгерістер енгізілсін: 
12.2.1. ауыстыру шанақты немесе қозғалтқышты, қосымша жабдықты орнату; 

12.2.2. көшу меншік құқығын (иелену, пайдалану немесе билік ету) және КО басқа тұлғаға; 

12.2.3. передача КО мүліктік жалға/жалдауға, лизингке, прокатқа, кепілге және өзге де ауыртпалық 
салуына; 

12.2.4. өзгерту мақсаттары пайдалану КО өтініште көрсетілген; 

12.2.5. қайта жабдықтауға КО; 

12.2.6. елеулі зақымдауға немесе жоюға КО қарамастан, сақтандыру жағдайы басталған; 
12.2.7. болуы қосарланған сақтандыру; 

12.2.8. ақпаратты өзгерту туралы өтінішінде көрсетілген Сақтанушы Шарт жасасу кезінде 

сақтандыру;  
12.2.9. значительное өзгерту мән-жайлар хабарланған Шарт жасау кезінде Сақтандырушыға 

сақтандыру. Өзгерген мән-жайлар елеулі деп танылады, олар өзгерді, сондықтан, бұл 

жағдайда, егер Тараптар еді алмады, бұл болжауға ақылға қонымды болса, сақтандыру мүлде 
мүмкін емес еді, олар жасалған немесе еді жасалуы едәуір ерекшеленетін жағдайларда. 

12.3. Қарамастан, келді ме арттыру тәуекел дәрежесін немесе жоқ, Сақтандырушы құқығы бар 

мерзімі ішінде Шарт сақтандыру жағдайын тексеруге КО, сондай-ақ дұрыстығын Сақтанушы 

хабарлаған мәліметтер. 
12.4. Сақтанушы дереу, қалай ғана бұл оған белгілі болса, хабарлауға Страховщику барлық 

маңызды/маңызды өзгерістер сақтандыруға қабылданған тәуекелдер. 

12.5. Туралы хабардар етілген сақтандырушы, мән-жайлар сақтандыру тәуекелін арттыруға әкеп 
соғатын, талап етуге құқылы Шартының талаптарын өзгертуге және сақтандырудың немесе 

қосымша сақтандыру сыйлықақысын тәуекелдің артуымен мөлшерлес.  

12.6. Егер Сақтанушы немесе Сақтандырылған адам қарсылық сақтандыру Шартының талаптарын 
өзгертуге және немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын сақтандырушы шартты бұзуды 

талап етуге құқылы сақтандыру қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы. 

12.7. Орындамаған кезде Сақтанушының немесе Сақтандырылушының көзделген тармағындағы 

12.1 Ережесін міндеттері Сақтандырушы Шартты бұзуды талап етуге құқылы сақтандыру 
және келтірілген залалдарды өтеуді Шартты бұзуға сақтандыру. 

12.8. Сақтандырушы талап етуге құқылы емес Шартты бұзу , сақтандыру, егер мән-жайлар 

сақтандыру тәуекелін арттыруға қазірдің өзінде қалмаған. 
 

12.9. Жағдайда дәрежесін арттыру сақтандыру тәуекелін Сақтандырушы құқылы: 

12.9.1. талап ету шарттарына өзгерістер енгізу, қолданыстағы Шарттың тиісті тәуекел дәрежесі, және 

егер Сақтанушы қарсылық Шарттың талаптарын өзгертуді немесе қосымша сақтандыру 
сыйлықақысын Шарттың қолданылуын тоқтатуға;  
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немесе 

12.9.2. требовать Шарттың қолданылуы тоқтатылған біржақты тәртіппен. Бүгін осы тармақта 
көрсетілген жағдайларда, Шарт бұзылуы мүмкін, Сақтандырушы бір жақты тәртіппен 

көзделген шарттарды сақтай отырып тармағында 17.7. Ережесін. 

 

13. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

13.1. Сақтандырушы құқылы: 
13.1.1. тексеруге ұсынылған Сақтанушы ақпаратты, сондай-ақ Шарт талаптарын орындауға 

сақтандыру; 

13.1.2. талап етуге Сақтанушының куәландыратын құжаттар сақтандыру жағдайының басталу 
фактісін, сондай-ақ растайтын залал мөлшері; 

13.1.3. қажет болған жағдайда, сұрау салулар жіберуге және сұрау құзыретті органдарына беру 

туралы тиісті құжаттарды және ақпаратты фактісін растайтын, себептері, мән-жайлар 

сақтандыру жағдайының басталу және келтірілген зиянның мөлшері. Егер құзыретті органдар 
орналастырады материалдармен беретін негіз Сақтандырушыға бас тартуға сақтандыру 

төлеу, онда кейінге төлеуге дейін мән-жайды анықтау; 

13.1.4. қарау жүргізу немесе тексеру бүлінген КО және қосымша жабдықтар, сондай-ақ жүзеге 
асыруға өзге де іс-әрекеттерді анықтау бойынша себептері мен келтірілген зиян мөлшерін; 

13.1.5. мониторинг нарық тұрғысынан құнын анықтаудың бірегей бөлшектері зақымдалған және 

ауыстыруға жататын және ұсынуға балама шешім Сақтанушыға;  
13.1.6. сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуға немесе оны азайту мөлшері, кейінге төлеуге 

дейінгі барлық жағдайды анықтау негізінде деректер мен құжаттарды уәкілетті органдардың 

Шартына сәйкес сақтандыру және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес; 
13.1.7. көрсетуді талап етеді қалпына келтірілген КО тексеру үшін. Бас тартқан жағдайда, 

Сақтанушының орындауға және осы талапты Сақтандырушы жауапты емес ұқсас кейінгі 

бүлінген бөлшектері мен тораптарын КО; 
13.1.8. Сақтандырылушыға сақтандыру төлемін жүргізуге шегеріп тастағанда төленбеген кезекті 

сақтандыру жарналарын төлеу кезінде сақтандыру сыйлықақысын бөліп-бөліп төлеу; 

13.1.9. болмаған жағдайда айыптының үшінші тұлғаның, Сақтандырылушыға сақтандыру төлемін 
жүргізуге дейін ұсыну Сақтанушы соттың қаулысын, заңды күшіне енген жағдайда, барлық 

басқа, сақтандыру төлемін жүзеге асыруға қажетті құжаттар.  

13.1.10. келісім-Шарты бойынша сақтандыру Шартының талаптарына сәйкес сақтандыру;  

13.1.11. өзге де іс-әрекеттер, қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін, Қазақстан Республикасы. 
 

13.2. Сақтанушы құқылы: 

13.2.1. талап етуге Сақтандырушының түсіндіру шарттардың ережелері мен Шарттың сақтандыру; 
13.2.2. жүргізуге өз есебінен қалпына келтіру, бүлінген КО күнтізбелік 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

тексеру жүргізілгеннен кейін бүлінген КО өкілі Сақтандырушының және/немесе тәуелсіз 

сарапшы, тиісті лицензиясы бар Сақтандырушы ұсынған, сондай-ақ, егер параметр 

сақтандыру көзделсе, іс жүзінде жөндеу ЖҮЗ келіскеннен кейін шот. Бұл жағдайда 
сақтандыру төлемі Сақтанушыға жүзеге асырылады. Төлемді алу үшін Сақтанушы растайтын 

құжаттарды ұсынуы шығындарды қалпына келтіру үшін бүлінген КО. 

13.2.3. алу үшін сақтандыру төлемінің мөлшері, тәртібі және мерзімі Шартта көзделген сақтандыру; 
13.2.4. Шарттың талаптары өзгеруіне сақтандыру келісімімен Сақтандырушы; 

13.2.5. Шартты мерзімінен бұрын бұзуға сақтандыру; 

13.2.6. жоғалған жағдайда, Шарттың сақтандыру алуға, оның телнұсқасы, жазбаша өтініш негізінде; 
13.2.7. өзге де іс-әрекеттер, қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін, Қазақстан Республикасы. 

 

13.3. Сақтандырушы міндетті: 

13.3.1. сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін жасауға міндетті белгіленген 
мөлшерде, тәртіппен және мерзімде Шартта белгіленген сақтандыру; 

13.3.2. Қағидаларымен Сақтанушыны таныстыруға және Шарттың талаптарына сәйкес сақтандыру; 

13.3.3. сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге және коммерциялық құпияны; 
13.3.4. жағдайда берілмеген Сақтанушы/Сақтандырылушы, барлық қажетті құжаттар шешім 

қабылдау үшін Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы письменно хабардар 

етуге міндетті Сақтанушының/Сақтандырылушының жетіспейтін құжаттар туралы 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде қабылданған күннен бастап соңғы құжатты; 



 

 

 

 

 14 

13.3.5. сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе жіберуге Сақтанушыға жазбаша дәлелді бас тарту 

сақтандыру төлемін Шарт талаптарына сәйкес сақтандыру; 
13.3.6. өтеуге Сақтанушыға шығыстарды, залалдарды азайту үшін жұмсаған сақтандыру жағдайы 

басталған кезде; 

13.3.7. сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге; 
13.3.8. өзге де әрекеттерді жасауға, Шартта көзделген сақтандыру және Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында. 

 

13.4. Сақтанушы міндетті: 
13.4.1. дер кезінде сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарналары; 

13.4.2. Шарт жасасу кезінде сақтандыру Сақтандырушыға хабарлауға барлық өзіне белгілі маңызы 

бар мән-жайлар сақтандыру тәуекелін бағалау үшін, сондай-ақ барлық қолданыстағы немесе 
жасасатын сақтандыру шарттары осы объектіге қатысты сақтандыру; 

13.4.3. хабардар Сақтандырушының беру туралы көлік құралын басқару құқығы үшінші тұлғаға, 3 

(үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған сәттен бастап осындай құқықты; 

13.4.4. қоюға Сақтандырушыға зақымдалған КО дейін оны жөндеу немесе бас тарту заттық 
құқықтарды соңғы; 

13.4.5. хабардар Сақтандырушының орны туралы жөндеу КО, егере сақтандыру нұсқа сақтандыру 

болып табылады "нақты жөндеу ЖҮЗ Сақтанушының таңдауы бойынша"  
13.4.6. жағдайда, айдап әкету, ұрлау немесе жою КО Сақтандырушыға барлық құжаттарының 

түпнұсқалары, қатысы бар, КО мен түпнұсқалары кілттерін КО; 

13.4.7. қайтаруға Сақтандырушыға алынған сақтандыру төлемін шығыстарды шегере отырып, 
жөндеу (қалпына келтіру) осы КО, егер кейін Сақтанушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру 

қайтарылды ұрланған КО немесе шығын өтелді, оның келтіруші; 

13.4.8. қайтаруға Сақтандырушыға алынған сақтандыру төлемін толық немесе ішінара бір ай ішінде, 

егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған талап-
арыздың ескіру мерзімі анықталса, мұндай жағдай, ол бойынша Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына және Шарт сақтандыру толық немесе ішінара айырады 

Сақтанушының немесе Сақтандырылушының құқығы сақтандыру төлемін алуға; 
13.4.9. мойнына дәлелдеу ауыртпалығы сақтандыру жағдайының, сондай-ақ келтірілген залал; 

13.4.10. кезінде оқиға болғанбелгілері бар сақтандыру жағдайы, сақтау КО в том виде, в каком ол 

қалды кейін көрсетілген оқиға басталған дейін сараптама жүргізу (қажет болған кезде) және 
күнтізбелік 3 (үш) жұмыс күні ішінде тексеру жүргізілгеннен кейін бүлінген КО апаттық 

комиссардың Сақтандырушының және/немесе тәуелсіз сарапшы, тиісті лиценю ұсынған, 

Сақтандырушы; 

13.4.11. өзге де әрекеттерді жасауға, Шартта көзделген сақтандыру және Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында. 

 

14. ҚОЛДАНЫЛУ ТАРАПТАРДЫҢ КЕЗІНДЕ ОРЫН АЛҒАН ОҚИҒАЛАР, БЕЛГІЛЕРІ 

БАР САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ 

14.1. Кезде белгілері бар оқиғаның сікті жағдайды Сақтанушының/Сақтандырылушы міндетті: 
14.1.1. барлық ықтимал және орынды шараларды құтқару бойынша КО, азайту тәуекел, залалды және 

себептерін жою туындауына ықпал ететін қосымша шығын; 

14.1.2. дереу шақыруға апаттық комиссардың оқиға. Міндеттемесін орындамаған жағдайда, осы 
тармақта көзделген Сақтанушы беруге міндетті құжаттамалық растау болған мән-жайларды 

орындауына кедергі келтіретін осы міндеттері. Апаттық комиссар күдіктенген жағдайда 

болуы, алкогольден, есірткіден немесе токсикоманическімді мас болса, 
Сақтанушының/Сақтандырылушының, талап етуге құқығы бар медициналық куәландырудан 

өтуге тиісті медициналық мекемеде. Сақтанушы/Сақтандырылушы талабы бойынша апаттық 

комиссардың медициналық куәландырудан өтуге. Бас тарту кезінде 

Сақтанушының/Сақтандырылушының медициналық куәландырудан өтуге, апаттық комиссар 
шақыруға құқылы өкілдерінің әкімшілік полиция. Бұл жағдайда бағыттары апаттық 

комиссардың Сақтанушының/Сақтандырылушының медициналық куәландыруға ұсынбаған 

туралы қорытынды оның өткені кезде Сақтандырушы Сақтандырылушыға сақтандыру 
төлемін жүргізуден бас тартуға. Шығыстар медициналық куәландыру растайтын фактіні, бұл 

тұлға, управлявшее КО болған құралын масаң күйде Сақтандырушы көтереді. Кезінде 

шақыру апаттық комиссардың Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуға. 
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Ауыстырады расталуы мүмкін хаттамамен апаттық комиссардың немесе толық мәліметімен 

(қағазы) қоңырауларға қызмет көрсету орталығының мобильді операторының. 
14.1.3. кез келген қолжетімді тәсілмен хабарлауға туралы белгілері бар оқиғаның орын алуы, 

сақтандырушыға сақтандыру жағдайының Сақтандырушыға бере алады, өтініш жазбаша 

нысанда сақтандыру жағдайының туындағаны туралы 3 (үш) жұмыс күн ішінде. Өтініш табыс 
етілмеген жағдайда, сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарламада көрсетілген 

мерзімде келісім Шартта сақтандыру, несие алу, доказывающие болуы дәлелді мән-жайлар. 

14.1.4. тез арада, кез келген қолжетімді тәсілмен хабарлауға басталғаны туралы оқиғалар, 

сақтандыру жағдайының белгілері бар, тиісті уәкілетті органдарға көрсетілген жағдайларды 
қоспағанда пунктах 15.4. Ережесін. Міндеттемесін орындамаған жағдайда, осы тармақта 

көзделген Сақтанушы беруге міндетті құжаттамалық растау болған мән-жайларды 

орындауына кедергі келтіретін осы міндеттері; 
14.1.5. хабарлауға және Сақтандырушыға қабылданған құзыретті органдары іс-шаралар фактісі 

бойынша залал келтіру (тексеру, сотқа шақыру және өткізу үшін тексеру және т. б.); 

14.1.6. бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру жағдайы "ЗАЛАЛ" ұсынуға КО 

тексеру үшін Сақтандырушының өкілі және/немесе сарапшы алған болса, тиісті лицензиясы 
бар Сақтандырушы ұсынған; 

14.1.7. туындаған жағдайда, шығыстардың тармағында 3.2. Ережесін, келісуге, Сақтандырушы 

деректер шығыстар салдары болып табылатын сақтандыру жағдайы;  
14.1.8. Сақтандырушыға хабарлауға барлық жағдайлар туындауына әкеп соққан шығыстарды өтеуге 

жататын Сақтандырушы беруге қолда бар барлық қажетті құжаттар мен материалдар шешім 

қабылдау үшін сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы. 
14.2. Сақтандырылушы хабарлауға құқығы бар сақтандыру жағдайының басталғаны туралы 

Сақтандырушыға барлық жағдайларда қарамастан, бұл жасады немесе жоқ Сақтанушы. Егер 

Сақтанушы болып табылмаса, Сақтандырылушы, қабылдау міндеті мүмкін болатын және 

мақсатқа сай қалыптасқан жағдайларда шаралар алдын алу үшін ықтимал залалдарды 
болғызбау немесе азайту, соның ішінде шаралары құтқару және сақтау, сақтандырылған КҚ, 

сондай-ақ жүктеледі Сақтандырылушы. 

 

15. РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ БАСТАЛУЫН САҚТАНДЫРУ 

ЖАҒДАЙЫН ЖӘНЕ КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯННЫҢ МӨЛШЕРІН 

15.1. Үшін дәлелдемелерді оқиға болған сақтандыру жағдайының белгілері бар мөлшерін, 

причиненного зиян Сақтанушының/Сақтандырылушының сақтандыру төлемін алу үшін 

Сақтандырушыға мынадай құжаттарды:  
15.1.1. жазбаша өтініш Сақтанушының оқиғаның орын алуы туралы, сақтандыру жағдайының 

белгілері бар;  

15.1.2. өтініш Сақтандырылушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы көрсете отырып, банктік 
деректемелері;  

15.1.3. жеке куәлігінің/паспортының Сақтандырушы және Сақтандырылушы, жүргізуші куәлігінің 

көшірмесі тұлғаның істерді КО сақтандыру жағдайы басталған кезде;  

15.1.4. копию басқаруға арналған сенімхат/жол қағазының немесе өзге де растайтын құжаттың 
иелену, пайдалану және/немесе билік ету, КО меншік иесінің атынан; 

15.1.5. Шарттың көшірмесін сақтандыру;  

15.1.6. көшірмесін шарты кепіл шартының көшірмесі, қарыз, бағалау туралы есеп кепіл КО 
және/немесе тексеру актісі сақтандырылған КҚ, түпнұсқа туралы анықтама негізгі борыш 

қалдығы сақтандыру жағдайы басталған күнгі, (егер Дқызметкерден сақтандыру шарты 

қатысты КО мәні болып табылатын кепіл бойынша сақтандыру шарты кепіл); 
15.1.7. лизинг шартының көшірмесін барлық қосымшаларымен және оған (егер сақтандыру Шарты 

қатысты КО мәні болып табылатын лизинг шарты бойынша лизинг); 

15.1.8. құқығына сенімхат жүргізу істер бойынша дәлелдеуге сақтандыру жағдайының басталу және 

келтірілген нұқсанның мөлшерін және құқығы сақтандыру төлемін алу (мүдделерін ұсынған 
жағдайда Сақтандырылушы Сақтанушы үшін); 

15.1.9. қорытындыны растайтын медициналық куәландырудан өту; жіберу кезінде апаттық 

комиссардың сәйкес Сақтандырушының тармағына 14.1.2. Ережесін, ақы төленгенін 
растайтын құжат шығыстарды медициналық куәландырудан өту; 

15.1.10. тіркеу туралы куәлік ТС; қалпына келтіру кезінде бүлінген КО Сақтанушының есебінен: 

төлеуге арналған шот, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісі ресімделген уәкілетті өкілі 
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техникалық қызмет көрсету станциялары растайтын қызметтерді төлеуге Сақтанушы төлем 

тапсырмасы; 
15.1.11. дәлелдеу үшін басталған оқиғалар бар сақтандыру оқиғасының белгілері: 

15.1.11.1. жол-көлік оқиғалары кезінде: 

уәкілетті орган куәландырған құжаттары: хаттаманың көшірмесін жол-көлік оқиғасы туралы, 
хаттамаға толықтырулар мен ЖКО сызбасын; 

көшірмелері, оқиға болған жерді қарау, әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулының, 

анықтамалар медициналық куәландыру қатысушылардың жол-көлік оқиғасы, түсініктеме 

қатысушылардың ЖКО әкімшілік полиция комитеті, құрастырылған өзге де құжаттар 
өкілдері, әкімшілік полиция және құқық қорғау органдары (тергеу, сот және т. б.) жүзеге 

асыратын тергеу, жіктеу және есепке оқиғалар ретінде қаралатын, сақтандыру жағдайы 

немесе растайтын сақтандыру жағдайының басталу фактісін сот қаулысы заңды күшіне енген; 
15.1.11.2. дүлей апаттар кезінде: 

актілер, қорытындылар, өзге де құжаттар, жасалған аумақтық бөлімшелері 

гидрометеоқызметтің, мемлекеттік комиссиялар, құзыретті органдар жүзеге асыратын, 

тергеу, жіктеу және есепке алу, оқиға, сақтандыру оқиғасы ретінде қарастырылатын немесе 
растайтын сақтандыру жағдайының басталу фактісін; 

15.1.11.3. кезінде өзге де көзделмеген оқиғалар: 

актілерінің көшірмелері өртке қарсы және құқық қорғау органдарының өрт-техникалық 
сараптама қорытындыларының хаттамасы, жол-көлік оқиғасы туралы және оған қосымша; 

оқиға орнын тексеру хаттамасының көшірмесі; құрастырылған өзге де құжаттар арнайы 

өкілетті органдармен (комиссиялармен) тергеу, жіктеу және есепке алу, оқиға, сақтандыру 
оқиғасы ретінде қарастырылатын немесе растайтын сақтандыру жағдайының басталу 

фактісін; 

15.1.11.4. сақтандыру жағдайы басталған кезде, "АЙДАП әкету немесе ҰРЛАУ": 

оқиға орнын тексеру хаттамасының көшірмесі және қылмыстық іс қозғау туралы қаулы (не 
қылмыстық іс қозғаудан бас тарту), туралы қаулының көшірмесін іс бойынша өндірісті 

тоқтата тұру көшірмесі; қаулы айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы (белгілеу кезінде 

жасаған тұлғаның құқыққа қарсы іс-әрекеттер);  
құрастырылған өзге де құжаттар арнайы өкілетті органдармен (комиссиялармен) тергеу, 

жіктеу және есепке алу, оқиға, сақтандыру оқиғасы ретінде қарастырылатын немесе 

растайтын сақтандыру жағдайының басталу фактісін; мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің 
түпнұсқасы, КО толық жиынтығы туралыригинальных кілттер ұрланған/айдап әкетілген КО; 

толық жиынтығы басқару пульттерінің, брелоков, карточкалар, белсенді және пассивті, 

активаторлардың, барлық электрондық және электрондық-механикалық противоугонных 

жүйелердің барлық кілттерді механикалық қуып кетуге қарсы құрылғыны, олар 
жабдықталған, КО, жазбаша Сақтанушының өтініші бас тарту туралы КО мүлікті 

Сақтандырушының пайдасына ("екі айдан аспауға тиіс"); 

15.1.12. келтірілген шығын көлемін дәлелдеу үшін: 
15.1.12.1. қорытынды тәуелсіз сарапшы ұйымдардан және өзге де растайтын құжаттар, келтірілген 

зиянның мөлшері, қорытынды ,мамандардың  ұсынған Сақтандырушы нарықтық құны 

туралы КО-сақтандыру жағдайы басталған кезде "АЙДАП әкету немесе ҰРЛАУ"; 

15.1.12.2. жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды Сақтандырушы құқығы регрестік талаптар үшін 
жауапты тұлғаға келтірілген залал; 

15.1.12.3. жазбаша Сақтанушының өтініші бас тарту туралы КО мүлікті Сақтандырушының пайдасына 

("екі айдан аспауға тиіс"), болған жағдайда тартқан меншік құқығы КО. 
15.2. Сақтанушы/Сақтандырылған тұлға/Сақтандырылушы ұсынуға құқылы өзге де растайтын 

дәлелдемелер сақталуына мүдделі КО, мөлшері мен сақтандыру жағдайының туындау 

келтірілген шығындарды. 
15.3. Жекелеген жағдайларда Сақтандырушы ұсынуды талап етуге құқылы емес өзге де көрсетілген 

тармағындағы" 15.1. Ережесін құжаттарды егер олардың болмауы болдырмайды белгілеу, 

сақтандыру жағдайының басталу фактісін анықтау және залал мөлшерін немесе алу талап 

етілетін қосымша мәліметтер сақтандыру жағдайы туралы.  
15.4. Егер Шарт сақтандыру нұсқа құжаттар топтамасын сақтандыру төлемін жүзеге асыруға 

қажетті сақтандыру жағдайы бойынша "ШЫҒЫН" болып табылады "емес, жасалған 

әкімшілік полиция болса, онда Сақтанушы құқылы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде 
сақтандыру қажет Сақтандырушыға беру-тармағында көрсетілген құжаттарды 15.1.11 

тармақшасындағы" 15.1.11.1Ережесін және келтірілген залалды өтеу КО сақтандыру сомасы 
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шегінде, бүлінген кезде: оптикаКО, сыртқы жарық құралдары (қоса алғанда бүйірлік 

повторитель указателей поворота), сыртқы айналардың артқы түрінің (қоса алғанда 
ғимараты); сыртқы бөлшектерді шанақ КО. Бұл ретте осы талаптар қолданылмайды ұрланған 

жағдайда, бөлшектерді, бөліктерді, элементтерді, Сақтандырылған КҚ міндетті түрде растау 

шығу апаттық комиссардың ЖКО орнына.  
 

16. ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ, САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ. 

ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ НЕМЕСЕ 

САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖАСАУДАН БАС ТАРТУ 

16.1. Сақтандыру төлемі Сақтандырылушыға нақты зиян мөлшерінде шегере отырып, шарт 
қойылмайтын франшиза сақтандыру сомасының шегінде Шартында белгіленген сақтандыру. 

16.2. Алған күннен бастап барлық қажетті құжаттарды Сақтандырушы жүзеге асыру туралы шешім 

қабылдайды сақтандыру төлемінің және сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе жібереді 

Сақтанушыға жазбаша дәлелді бас тарту, сақтандыру төлемін жүзеге асыру:  
16.2.1. сақтандыру жағдайы бойынша "АЙДАП әкету немесе ҰРЛАУ" бастап 30 (отыз) жұмыс күн 

ішінде;  

16.2.2. барлық қалған сақтандыру жағдайлары бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде.  
16.3. Сақтандырушы мүмкін ұзартуға шешім қабылдау мерзімі сақтандыру төлемін жүзеге асыру 

туралы дейін 3 (үш) ай ішінде, егер қажет болса қосымша ақпарат алу уәкілетті органдардың 

және/немесе өткізу бойынша іс-шараларды анықтау Сақтандырушы мән-жайларға 
байланысты сақтандыру.  

16.4. Уақтылы жүзеге асырмағаны үшін Сақтандырушы сақтандыру төлемін сәйкес жауаптылықта 

болады 353-құжат. Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің. 

16.5. Кейін сақтандыру төлемін жүзеге асыру құны мөлшерінде ауыстырылатын қосалқы 
бөлшектер КО талабы бойынша Сақтандырушы Сақтанушы Сақтандырушыға зақымдалған 

сақтандыру оқиғасы нәтижесінде қосалқы бөлшектер КО. 

16.6.  Егер Дқызметкердене нұсқа өтеу залал сақтандыру жағдайы бойынша "ШЫҒЫН" болып 
табылады  "Сақтанушының таңдауы бойынша" немесе "таңдау бойынша" Сақтандыру 

компаниясының, шартты және шартсыз франшиза қарастырылуы "ЗАЛАЛ" тәуекелі 

бойынша және бұл ретте орнатылған шарап үшінші тұлғалардың тәртібі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген болса, онда франшиза тәуекел бойынша "ЖКО" 

қолданылмайды. 
16.7. Егере сақтандыру нұсқа Шарттың қолданылу мерзімі сақтандыру бойынша сақтандыру 

жағдайы "ШЫҒЫН" болып табылады "бірінші сақтандыру жағдайына дейін", онда 

сақтандыру қорғанысы әрекет етеді дейін, қошеметтеген сақтандыру Шартының қолданылу 

кезеңінде болған сақтандыру. 

16.8. Егере сақтандыру нұсқа Шарттың қолданылу мерзімі сақтандыру болып табылады 
"таусылғанға дейін сақтандыру сомасының, онда жүзеге асырғаннан кейін сақтандыру 

төлемін сақтандыру сомасы азаяды сомасы жүргізілген сақтандыру төлемі мен 

Сақтандырушы жалғастыруда жауапкершілік шегінде сақтандыру сомасының азайтылған, 
мөлшері, жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері көрсетіледі. Бұл ретте, сақтандыру сомасы 

қалпына келтірілуі мүмкін бастапқы мөлшерін қосымша келісім жасау арқылы Шартқа 

сақтандыру және қосымша сақтандыру сыйлықақысын. 
16.9. Көрсетілген жағдайларда елді мекендерде тұратын 15.4. Ережесін, егер келтірілген зиянның 

мөлшері КО шегергенде франшиза Шартта көзделген сақтандыруасады көрсетілген лимиті 

болса, онда сақтандыру төлемі төмендегідей мөлшерде жүзеге асырылады көрсетілген лимит. 

16.10. Бірнеше залалдар, болған, себебі ретінде қарастырылады бір сақтандыру жағдайы. 
16.11. Сақтандыру төлемі ауыстырылуы мүмкін Сақтандырушы өтелетін зиянның заттай нысандағы 

пределах сақтандыру төлемінің сомасын. 

16.12. Сақтандырушы сақтандыру төлемін ұсынылған құжаттарды Сақтанушының, сәйкес нұсқа 
залалды өтеу көрсетілген Шарт сақтандыру:  

16.12.1. сараптама актісін, тәуелсіз сарапшы жүргізген тиісті лицензиясы бар сараптау жұмыстарын 

жүргізуді ұсынған, Сақтандырушы немесе залалды есептеу (калькуляция), жасалған 

Сақтандырушы сүйене отырып, құнын есептеу, қалпына келтіру, бүлінген КО шегергендегі 
есептелген амортизация (тозу) КО бөлшектерін сақтандыру жағдайы басталғанға дейін; 

16.12.2. шоттың ЖҮЗ ұсынған, Сақтандырушы, келесі схема бойынша: 

16.12.2.1. Сақтандырушы бағыты бойынша тапсырады жөндеу жұмыстарын жүргізу КО 
Сақтанушының белгілі бір іс ЖҮЗ. Бағытында Сақтандырушыдан бөлек, туралы жалпы 
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мәліметтерді КО туралы ақпарат зақымдануы, олар сақтандырумен өтелмейді, егер мұндай 

орынды болса, сондай-ақ франшиза туралы. 
16.12.2.2. Жіберілгеннен кейін Сақтандырушы бүлінген сақтандыру оқиғасы нәтижесінде КО 

Сақтанушының ЖҮЗ тексеру жүргізеді құрайды дефекті актісі КО туралы ақпаратты ескере 

отырып, жоқ жабылатын зақымданулары мен ақаулары. Жағдайда, кезде бөлігі бойынша 
жұмыстарды қалпына келтіруге байланысты емес сақтандыру бойынша және/немесе 

Шарттың талаптарымен өтелмейді сақтандыруЖҮЗ құрайды дефекті актісі тілектерін ескере 

отырып, Сақтанушының жөндеу туралы емес, жабылатын зақымдарды өз есебінен немесе бас 

тарту жөндеу деректер зақымдануы. Егер Сақтанушы изъявит ниет өз есебінен төлеуге 
жөндеу КО бөлігінде жатпайтын сақтандыру ЖҮЗ қояды Сақтандырушыға төлеуге жөндеу 

бойынша КО зақым нәтижесінде туындаған сақтандыру жағдайы және басқа да шот – 

Сақтанушыға төлеуге жөндеу өзге де зақымдануы.  
16.12.2.3. Зерделегеннен кейін ақау актісі, Сақтандырушы жібереді ЖҮЗ келісілген ақау актісі, не 

келіспеген жағдайда, жасайды және жібереді келіспеушіліктер хаттамасы бойынша 

шығындар сметасы. Қабылдаған жағдайда, Сақтандырушы тарапынан ескертулер ЖҮЗ 

қайтадан жібереді, келіспеушіліктер хаттамасын визасымен "келісілді" кіріседі жұмыстарды 
жүргізу. 

16.12.2.4. Содан кейін ЖҮЗ қояды Сақтандырушыға төлеуге арналған шот сомасын есептемегенде 

франшиза, ол көрсетіледі бағытта Сақтандырушыдан. Егер франшиза сомасы қосылады және 
ақы төлеуге шот, Сақтандырушы сақтандыру сомасын төлейді шот бойынша соманы шегеріп 

франшиза. Сома жөндеу жұмыстарының құнын сомасына тең франшиза көрсетілген бағытта 

Сақтандырушының төленуге тиіс Сақтанушы. 
 

16.12.3. шоттың ЖҮЗ Сақтанушының таңдауы бойынша келесі схема бойынша: 

16.12.3.1. Сақтанушы келіседі өкілі Сақтандырушының уақыты мен орны, тексеру және жасалған 

ақаулы акті бүлінген КО. 
16.12.3.2. Сақтандырушы келіседі Сақтанушы туралы ақпарат жоқ жабылатын зақымданулары мен 

ақаулары. Жағдайда, кезде бөлігі бойынша жұмыстарды қалпына келтіруге байланысты емес 

сақтандыру бойынша және/немесе Шарттың талаптарымен өтелмейді сақтандыруЖҮЗ 
құрайды дефекті актісі тілектерін ескере отырып, Сақтанушының жөндеу туралы емес, 

жабылатын зақымдарды өз есебінен немесе бас тарту жөндеу деректер зақымдануы. Егер 

Сақтанушы изъявит ниет өз есебінен төлеуге жөндеу КО бөлігінде жатпайтын сақтандыру 
ЖҮЗ қояды Сақтандырушыға төлеуге жөндеу бойынша КО зақым нәтижесінде туындаған 

сақтандыру жағдайы және басқа да шот – Сақтанушыға төлеуге жөндеу өзге де зақымдануы. 

16.12.3.3. Сақтандырушы алғаннан кейін ақау актісі жасалған ЖҮЗ тексеруді жүзеге асырады, 

негізділігі тұрғысынан көрсетілген, онда құны жөндеу позицияларды тізбесін жататын 
бөлшектердің ауыстыру және оларды нарықтық құны. Келіспеген жағдайда смета бойынша 

шығыстарды құрайды және жібереді, мекен-жайы ЖҮЗ және Сақтанушының, 

келіспеушіліктер хаттамасын, сондай-ақ баламалы негізді талаптарына сай келетін, 
Сақтанушының ұсынысын жөндеу бойынша КО.  

16.12.3.4. Мақұлдау кезінде Сақтандырушы ақау актісі ЖҮЗ қояды Сақтандырушыға төлеуге арналған 

шот атауын көрсете отырып, құнын және өндірілетін жұмыстардың сомасын есептемегенде 

франшиза, ол Шартта көрсетілген сақтандыру. Егер франшиза сомасы қосылады және ақы 
төлеуге шот, Сақтандырушы сақтандыру сомасын төлейді шот бойынша соманы шегеріп 

франшиза. Сома жөндеу жұмыстарының құнын сомасына тең франшиза Шартта көрсетілген 

сақтандыру, төленуге тиіс Сақтанушының. 
16.12.3.5. Жөндеу КО жүргізілуі мүмкін Сақтанушының өз қаражаты есебінен болған жағдайда ғана 

келісілген Сақтандырушы тиісті өтініш КҚ иесінің немесе уәкілетті Сақтандырухователем 

тұлғалар. 
 

16.13. Тараптардың келісімі бойынша сақтандыру төлемі жүргізілуі мүмкін Сақтандырушы нұсқа 

бойынша сақтандыру төлемін "калькуляциясы бойынша сараптама тозуын ескере отырып, КО 

қарамастан, көрсетілген нұсқаны сақтандыру Шарты сақтандыру. 
 

16.14. Егере сақтандыру нұсқа сақтандыру болып табылады "нақты жөндеу ЖҮЗ Сақтанушының 

таңдауы бойынша" немесе "нақты жөндеу ЖҮЗ ұсынған, Сақтандырушы":  
16.14.1. кешіктірмей 3 (үш) жұмыс күннен кейін толық қалпына КҚ, Сақтанушы Сақтандырушыға 

ұсынуға міндетті, актінің түпнұсқасы қойылған орындалған жұмыстар Сақтанушы мен өкілі, 



 

 

 

 

 19 

ЖҮЗ, атауы және құны, жүргізілген жұмыстардың, жөнделген КҚ қайта қарау және 

фотофиксации апаттық комиссардың Сақтандырушының, олай болмаған жағдайда, 
Сақтандырушы жауапты емес кейінгі ұқсас зақымдануы тораптар мен бөлшектерді КҚ; 

16.14.2. туындаған кезде қайта сақтандыру жағдайы кейін өндірілген Сақтандырушы сақтандыру 

төлемінің және акт болмаған жағдайда, орындалған жұмыстар бойынша сақтандыру төлемінің 
сомасын қайта сақтандыру жағдайы сомасы шегеріледі, бұрын жүргізілген сақтандыру 

төлемдері бойынша бөлшектер мен қосалқы бөлшектер, қайтадан зақымдалған; 

16.14.3. жүзеге асыру кезінде Сақтандырушы сақтандыру төлемін мөлшерде жөндеу құны КҚ актісі 

бойынша орындалған жұмыстарды, Сақтандырылушы/Сақтандырылушы жүзеге асыруға 
міндетті қайтару Сақтандырушыға арасындағы айырма төлемінің сомасы мен жүргізілген 

жөндеу жұмыстарын бастап 7 (жеті) жұмыс аяқталған сәттен бастап жөндеу. 

 
16.15. Ұсынбаған жағдайда, орындалған жұмыс актісі көрсетілген мерзім ішінде осы  Шартқаре 

сақтандыру Сақтандырушы талап етуге құқылы, ал Сақтанушы Сақтандырушыға қайтаруға 

соманы сақтандыру төлемін толық. 

16.16. Кезінде орын алған оқиғалар, сақтандыру жағдайының белгілері бар, аумағында , ТМД-ның 
басқа Қазақстан Республикасыныңқарамастан, сақтандыру төлемінің нұсқасына көрсетілген 

Шарте сақтандыру, сақтандыру төлемі нақты зиян мөлшерінде, келтірілген КО, тек негізінде 

ұсынған құжаттарды Сақтанушының сәйкес тармағы 15.1. Ережесін және сараптама актісін, 
тәуелсіз сарапшы жүргізген тиісті лицензиясы бар сараптама жұмыстарын жүргізуге, 

құнының мөлшері зақымданған мүлікті қалпына келтіру КО шегергендегі есептелген 

амортизация (тозу) КО бөлшектерін ескеріп, сақтандыру жағдайының орын - тармағының 
16.1. Ережесін. 

16.17. Кезінде "Толық жойылған КҚ" (жою КҚ кезде, тәуелсіз сарапшы, тиісті лицензиясы бар 

және/немесе Сақтандырушы болса, орынсыз қалпына келтіріп жөндеу немесе қалпына 

келтіру құны жөндеу бойынша нақты жөндеу ЖҮЗ ұсынған, Сақтандырушы немесе нақты 
жөндеу бойынша ТҚС таңдау Сақтанушының үлесі 80% - ы нақты құны КҚ сақтандыру 

жағдайы басталған күнгі): 

16.17.1. сақтандыру төлемі жүргізіледі кейін қабылдау-беру актісін жасау КҚ Сақтанушы мен 
Сақтандырушы арасындағы, құны шегерілген жоқ (ауыстырылған), бөлшектердің және 

агрегаттардың, зақымдау және/немесе олардың болмауы қатысы сақтандыру жағдайы. Бұл 

ретте, егер нақты құны КҚ күнге сақтандыру жағдайы төмен нақты құны КҚ Шартын жасау 
күніне сақтандыру төлемі төмендегідей мөлшерде жүзеге асырылады нақты құны КҚ күнге 

сақтандыру жағдайы қайта есептеумен және қайтару артық төленген сақтандыру 

сыйлықақысы; 

16.17.2. беру үшін КҚ Сақтандырушыға, ол болуы тиіс есептен шығарылғаны комитетінде , әкімшілік 
полициясы мен кеден органдары үшін жүзеге асыру. Шығындарды алып тастау КҚ есепке 

сақтандырумен өтелмейді; 

16.17.3. кейін сақтандыру төлемін жүзеге асыру құқығы меншік бүлінген КҚ ауысады 
Сақтандырушыға және Шарттың қолданылуы сақтандыру тоқтатылады. 

 

16.18. Егер сақтандыру сомасы кем нақты құны КО Шартын жасау күніне сақтандыру, онда 

сақтандыру төлемі жүргізіледі қатысты сақтандыру сомасына барабар нақты құны КО 
Шартын жасау күніне сақтандыру. Егер сақтандыру сомасы асатын болса нақты құны КО 

Шартын жасау күніне сақтандыру, сақтандыру бөлігінде жарамсыз болып табылады асатын 

нақты құны КО Шартын жасау күніне сақтандыру. Фактісі сәйкессіздік сақтандыру 
сомасының нақты құны КО белгіленуі мүмкін Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған 

кезде. 

16.19. Болған жағдайда сақтандыру сомасы кем нақты құны КҚ-мен Шарт жасасу кезінде 
сақтандыру (недострахование) сақтандыру төлемінің мөлшері мына формуламен есептеледі: 

СТ =  (Залал ∗
СС

НҚ
 ) − Франшиза, онда: 

СТ – Сақтандыру төлемі; 

Залал – Сомасы залал; 

СС – Сақтандыру сомасы; 
НҚ – Шарт жасасқан кезде сақтандырылған көлік құралының нақты құны. 
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16.20.  КҚ қозғалысы кезінде автомобиль шиналары мен доңғалақ дискілерінің зақымдануы немесе 

толық жойылуы сақтандыру жағдайының нәтижесінде КҚ басқа да залал келтірілгенде ғана 
өтеледі. 

 

16.21.  Егер сақтанушы КҚ салонында қалдырса, сақтандыру төлемі "айдап әкету немесе ұрлау" 
сақтандыру жағдайы бойынша залал сомасының 50% мөлшерінде жүргізіледі 

                     КҚ тіркеу туралы куәлік және / немесе КҚ кілті. 

 

16.22.    Сақтандырушыны сақтанушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босату бір мезгілде 
сақтандырушыны сақтандырылушыға және/немесе Сақтандырылушыға сақтандыру төлемін 

жүзеге асырудан босатады. Бұл жағдайда Жәбірленушілерге зиянды өтеу жауапкершілігі 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен тікелей зиян 
келтірушіге жүктеледі. 

16.23.   Сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру төлемін жүргізуге сотқа шағымдана алады. 

 
17.                  САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ 

17.1.  Қажет болған жағдайда сақтандыру шартының талаптары тараптардың өзара келісімі 

бойынша өзгертілуі мүмкін. Сақтандыру шартына барлық өзгерістер мен толықтырулардың 

сақтандыру шартына қосымша келісім жасау және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қол 

қоюы арқылы олар жазбаша ресімделген жағдайда заңды күші болады. 
17.2.  Сақтандыру шарты, сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген міндеттемелерді тоқтатудың өзге негіздерінен басқа, мынадай жағдайларда 

тоқтатылады: 
 17.2.1.         сақтандыру шартының қолданылу мерзімінің аяқталуы; 

17.2.2.  кепіл шартының қолданылуы тоқтатылған кезде; 

17.2.3.         лизинг шартының қолданылуы тоқтатылған; 
 17.2.4.         сақтандыру шартын жарамсыз деп тану туралы соттың шешім қабылдауы; 

 17.2.5.         Тараптардың бірінің талап етуі бойынша; 

 17.2.6.        егер "залал" сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру шартының қолданылу мерзімі          

        сақтандыру сомасы таусылғанға дейін айқындалған "болса, сақтандырушы сақтандыру                      
        сомасының толық мөлшерінде сақтандыру төлемін жүзеге асырған жағдайда»; 

 17.2.7.         егер "залал" сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру шартының қолданылу мерзімі           

        "бірінші сақтандыру жағдайына дейін"деп айқындалған болса, сақтандырушы бірінші      
        басталған сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырған жағдайларда   

         жүргізіледі. 

 17.2.8.          Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да   

         жағдайларда. 
   17.3.  Сақтандырушы алғашқы басталған "айдап әкету немесе ұрлау" сақтандыру жағдайы бойынша 

сақтандыру төлемін жүзеге асырғаннан кейін сақтандыру шарты сақтанушының 13.4.7-

тармақтарда көзделген міндеттемелері бөлігінде қолданылуын жалғастырады. – 13.4.8. 
Ережесін. 

17.4. сақтандыру Шарты сақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі бойынша, сондай-

ақ тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. 
17.5. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату ниеті туралы Тараптар бір-бірін сақтандыру 

шартын бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабардар 

етуге міндетті. 

17.6. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-тармағында көзделген 
талаптар бойынша сақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі бойынша сақтандыру 

шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сақтандырушы сақтанушыға мынадай формула 

бойынша есептелген сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін қайтарады: 
 

(100% -30%)* (ТСС - (СС*i)/N ), мұнда: 

 
30% – сақтандырушының істі жүргізуге арналған шығыстары; 

ТСС-шарт бойынша төленген сақтандыру сыйлықақысы; 

СС-шарт бойынша жалпы сақтандыру сыйлықақысы; 
i-пайдаланылған күндер саны (жүгінген күн пайдаланылмаған деп есептеледі); 

N - сақтандыру Шартының қолданылу мерзімі (күндермен). 
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17.7.  Сақтанушының талап етуі бойынша сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, 

Егер бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-тармағында 
көрсетілген мән-жайларға байланысты болмаса, сақтандырушыға төленген сақтандыру 

сыйлықақылары қайтарылуға жатпайды. 

17.8.  Сақтандыру шартының мерзімінен бұрын тоқтатылуы Сақтандырушының кінәсінен оның 
талаптарының орындалмауынан туындаған жағдайларда, соңғысы сақтанушыға ол төлеген 

сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толық қайтаруға міндетті. 

17.9.  Кезекті сақтандыру жарнасы мерзімі өткен күннен бастап сақтандыру сыйлықақысын бөліп 

төлеу кезінде кезекті сақтандыру жарнасы төленбеген жағдайларда сақтандыру қорғауы 
автоматты түрде тоқтатыла тұрады. Сақтандыру қорғанысының қолданылуын тоқтата тұру 

мерзімі өткен төлемді төлеу сәтіне дейін қолданылады. Бұл ретте сақтандыру шартының 

қолданылу мерзімі сақтандыру қорғанысының қолданылуы тоқтатыла тұрған кезеңге 
ұзартылмайды. 

17.10.  Егер сақтандыру қорғанысының қолданылуын тоқтата тұру күнтізбелік 30 (отыз) күннен 

астам уақытқа созылса, сақтандырушы сақтандыру шартын біржақты соттан тыс тәртіппен 

мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Бұл ретте Сақтанушы бұрын төлеген сақтандыру 
жарналары қайтарылуға жатпайды. 

 

18.         ҚОС САҚТАНДЫРУ 
18.1. Сақтандыру шартын жасасу кезінде және оның қолданылу кезеңінде Сақтанушы 

Сақтанушының басқа сақтандырушылармен жасасқан ұқсас тәуекелдерді сақтандырудың 

барлық шарттары туралы сақтандырушыға хабарлауға міндетті. 
18.2. Егер сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру шарты бойынша сақтандырылған 

ұқсас тәуекелдер бойынша басқа сақтандыру шарттары да қолданылған болса, залал 

бойынша өтеу сақтандыру сомаларының арақатынасына тепе-тең бөлінеді, оның шегінде КҚ 

әрбір сақтандырушымен сақтандырылған, ал Сақтандырушы төлемді оның үлесіне тең 
бөлігінде ғана жүргізеді, өйткені сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы залал сомасынан 

аспауы тиіс. 

18.3. Қосарланған сақтандыру кезінде Сақтандырушы басқа сақтандырушылармен бірлесіп 
сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтауға, 

сақтандыру жағдайының нәтижесінде келтірілген залалдың мөлшерін айқындауға құқылы. 

 

19.          СУБРОГАЦИЯ 

19.1. Сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушыға Сақтанушының/Сақтандырылушының 

залал үшін жауапты тұлғаға талап қою құқығы төленген сома шегінде ауысады. 

19.2. Сақтанушы/Сақтандырылушы сақтандыру төлемін алған кезде сақтандырушыға барлық 
құжаттар мен дәлелдемелерді беруге және оған Сақтандырушының өзіне Өткен талап ету 

құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті барлық мәліметтерді хабарлауға міндетті. 

19.3. Егер сақтанушы/Сақтандырылушы сақтандырушы өтеген залалдар үшін жауапты тұлғаға 
өзінің талап қою құқығынан бас тартса немесе Сақтанушының/Сақтандырылушының 

кінәсінен осы құқықты жүзеге асыру мүмкін болмаса, сақтандырушы сақтандыру төлемін 

толық немесе тиісті бөлігінде жүзеге асырудан босатылады және артық төленген соманы 

қайтаруды талап етуге құқылы. 
 

20.        ФОРС-МАЖОР 

20.1.  Форс-мажорлық мән – жайлар-егер бұл орындамау сақтандыру шартын жасасқаннан кейін 
туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, алдын ала болжауға 

да, еңсеруге де болмайтын төтенше сипаттағы оқиғалардың нәтижесінде туындаған кезде 

сақтандырушы сақтандыру шарты бойынша міндеттемелерді орындаудан босатылатын 
төтенше мән-жайлар. 

20.2.  Форс-мажорлық жағдайлар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: су тасқыны, 

өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, кез-келген сипаттағы соғыс немесе соғыс 

қимылдары, блокадалар, мемлекеттік органдардың тыйымдары. 
20.3.  Сақтандыру шарты бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған 

тарап, егер тиісінше орындау еңсерілмес күштің, яғни төтенше және осы жағдайларда болмай 

қоймайтын мән-жайлардың салдарынан мүмкін болмағанын дәлелдесе, мүліктік 
жауапкершілік көтермейді. 
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20.4.  Форс-мажорлық мән-жайлардың әсерін бастан кешіретін Тарап осындай мән-жайлардың 

басталғаны туралы екінші Тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. 
20.5.  Форс-мажорлық жағдайлардың әрекеті құзыретті органдардың тиісті құжаттарымен расталуы 

тиіс. 

21. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 
21.1. Сақтандырушы мен Сақтанушы арасындағы сақтандыру шарты бойынша барлық даулар 

келіссөздер жолымен шешіледі. Келісімге қол жеткізілмеген кезде дау Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен қаралады. 

21.2. Зиянның себептері мен мөлшері туралы даулар туындаған жағдайда Тараптардың әрқайсысы 
сараптама жүргізуді талап етуге құқылы. Сараптама оны жүргізуді талап еткен Тараптың 

есебінен жүргізіледі. 

22.  БАСҚА ШАРТТАР 
22.1.  Сақтандыру сыйлықақысы валютасының, сақтандыру сомасының және сақтандыру төлемінің 

түрі-теңге. 

22.2.  Сақтандыру шартының мазмұны мен талаптары коммерциялық құпия болып табылады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасы талап еткен жағдайларды қоспағанда, Тараптар 
сақтандыру шартының ережелерін, мазмұнын және талаптарын, оның ішінде бұқаралық 

ақпарат құралдарына жария етуге құқылы емес және қатаң құпиялылықты сақтауға міндетті.  

22.3.  Егер Тараптар сақтандыру шартына тиісті қосымша келісімді ресімдеу жолымен өзгеше 
айтпаса, құқықтар мен міндеттердің басқа тұлғаларға ауысуына жол берілмейді. 

22.4.  Сақтандыру шартында айтылмағанның бәрі Қазақстан Республикасының ережелері мен 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі. Ережелер мен сақтандыру шарты арасында 
қайшылықтар болған жағдайда, сақтандыру шартының ережелері қолданылады. 

22.5.  Сақтанушы Сақтандыру шартына қол қою арқылы Қағидалардың ережелерімен өз келісімін 

растайды. Келіспеушіліктер туындаған жағдайда Сақтанушы ережелерді білмеуге немесе 

бермеуге сілтеме жасауға құқылы емес. 
22.6.  Сақтандыру шартына қол қою арқылы сақтанушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасының нормаларын сақтай отырып, сақтандыру шартын жасасуға дейін және 

жасасқан кезде ұсынылған дербес деректерді өңдеуге, пайдалануға және сақтауға өз келісімін 
береді. 

22.7.  Сақтандыру шартының қолданылу мерзімі ұзартылған кезде сақтандырушы 

Сақтандырылушының келісімімен сақтандыру шартының талаптарына өзгерістер енгізуге 
құқылы. Сақтанушы ұсынылған талаптармен келіспеген жағдайда, сақтандыру шарты 

тоқтатылуға жатады және егер сақтандыру шарты кепіл шартының негізінде жасалған 

жағдайда төленген сақтандыру сыйлықақылары қайтарылуға жатпайды. 
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