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Cақтандырудың ерекше талаптары
1. Жалпы талаптар
1. Сақтандырудың ерекше талаптары (бұдан әрі –
Ерекше талаптар) Сақтанушының жазбаша ӛтініші
негізінде жасалған сақтандыру шартының (Полистің)
ажырамас бӛлігі болып табылады.
2. Ерекше талаптар сақтандыру шартын жасасу
күніне әрекет ететін «Казахинстрах» АҚ-та жазатайым
жағдайдан ерікті сақтандыру ережесінің (бұдан әрі –
Ереже) негізінде жасалған.
3. Егер
Полистің
қағидалары
Ереженің
қағидаларынан
ӛзгеше
болса,
онда
Полистің
қағидалары қолданылады.
4. Полисте ескертілмеген қағидалар Ережеге және
Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасына
сәйкес реттеледі.
5. Қолданылатын анықтамалар:
Жазатайым жағдай – адамның еркінен тыс, сыртқы
механикалық, электрлі, химиялық немесе термиялық
әсердің Сақтандырылушының ағзасына тигізген әсері
салдарынан денсаулыққа зиян келтірген, оның ішінде
мертігу, қайтыс болуға әкеп соқтырған, кездейсоқ,
қысқа мерзімді жағдай (оқиға).
Жарақат – қоршаған ортаның түрлі факторларының
әсерімен,
сондай-ақ
Сақтанушының
(Сақтандырылушының)
ӛзінің
және
үшінші
тұлағалардың
әрекеттерімен,
машиналар
мен
құрылғылар әсерімен шарттасылған, сақтандыру
қорғанысының қолданысы ішінде орын алған,
Сақтандыру тӛлемдері кестесінде (Полиске № 3
қосымша) қарастырылған тіндердің анатомиялық
тұтастығының
бұзылуы
немесе
органдар
функцияларының бұзылуы.
Қайтыс болу – егер ол сақтандыру қорғанысының
қолданыс мерзімі ішінде басталса, сақтандыру
шартының қолдану мерзімі ішінде орын алған
жазатайым жағдайда Сақтандырылған тұлғаның қайтыс
болуы.
2. Сақтандыру
жағдайының
ерекшеліктері.
Сақтандыруды шектеу
6. Мыналар сақтандыру жағдайына жатпайды:
1) сақтандыру қорғанысының әрекеті басталғанға дейін
немесе ол аяқталғаннан кейін орын алған жазатайым
жағдайдың салдары;
2) Полиске № 3 қосымшада кӛрсетілмеген жарақаттар
(жарақаттар кестесі).
7. Сақтандыру қорғанысы мыналарға таратылмайды:
1) сақтандыру шартын жасасу сәтіне олардың жасы 1
жасқа толмаған және толық 62 жастан үлкен

Особые условия страхования
1. Общие положения
1. Особые условия страхования (далее – Особые
условия) являются неотъемлемой частью договора
страхования (Полиса), заключенного на основании
письменного заявления Страхователя.
2. Особые условия разработаны на основании
Правил добровольного страхования от несчастного
случая АО «Казахинстрах» (далее – Правила), действующих на дату заключения договора страхования.
3. Если положения Полиса отличаются от положений Правил, то применяются положения Полиса.
4. Положения, не оговоренные Полисом, регулируются Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Применяемые определения:
Несчастный случай – наступившее вопреки воле
человека внезапное, кратковременное событие (происшествие) в результате внешнего механического,
электрического, химического или термического воздействия на организм Застрахованного, повлекшее за
собой вред здоровью, в том числе увечье, либо смерть.
Травма – нарушение анатомической целостности
тканей или органов с расстройством их функций, обусловленное воздействием различных факторов окружающей среды, а также собственными действиями
Страхователя (Застрахованного) и действиями третьих
лиц, машин и оборудования, предусмотренное Таблицей страховых выплат (Приложение №3 к Полису),
произошедшее в период действия страховой защиты.
Смерть – смерть Застрахованного лица, явившаяся результатом несчастного случая, произошедшего
в течение срока действия договора страхования, если
она наступила в период действия страховой защиты.

2. Исключения из страховых случаев. Ограничения страхования
6. К страховому случаю не относится:
1) последствия несчастного случая, произошедшего
до начала или после окончания действия страховой
защиты;
2) травмы, не указанные в Приложении №3 к Полису
(Таблица травм).
7. Страховая защита не распространяется:
1) на лиц, возраст которых на момент заключения
договора страхования составляет менее 1 года и бо-

тұлғаларға;
2) Шартты жасасу сәтіне оларға мүгедектік белгіленген,
еңбек қабілеттілігін (жалпы немесе кәсіби) жоғалту
(толықтай немесе ішінара) деңгейі белгіленген
және/немесе кәсіби сырқат қойылған тұлғаларға
қатысты;
3) жүйке-неврологиялық немесе наркологиялық
диспансерде есепте тұратын тұлғаларға;
4) онкологиялық сырқаттармен СПИД-пен ауыратын
тұлғаларға;
5) венерологиялық сырқаттармен ауыратын тұлғаларға;
6) алкогольмен, уытпен, есірткімен немесе психотропты
(кез келген деңгейдегі) мас болу салдарынан туындаған
жағдайларда жарақат алған немесе сырқаттанған
тұлғаларға;
7) бас бостандығынан айыру орындарындағы
тұлғаларға;
8) уәкілетті органдар терроризмді және экстремизмді
қаржыландырумен байланысты тұлғалар тізбесіне
енгізген тұлғаларға;
9) жүрек, қан тамыры жүйесі сырқаттарымен және
жүрек, қан тамыры сырқаттарына қатысты хирургиялық
операциялар жасалған, атеросклерозбен ауыратын
тұлғаларға.
8. Тӛмендегілер салдарынан болған оқиға сақтандыру
жағдайы болып табылмайды:
1) соғыстар; шет мемлекеттің басып кіруі, дұшпандық
әрекеттері; әскери немесе соған ұқсас операциялар
(соғыстың
жарияланған,
жарияланбағанына
қарамастан) немесе азаматтық соғыстар;
2) бүлік; ереуіл; локауттар; халықтық кӛтеріліс
аумағына ұласқан азаматтық тәртіпсіздіктер; бүлік;
азаматтық толқулар; әскери бүлік; революция; билікті
әскери немесе озбырлықпен басып алу; мүлікті
тәркілеу, реквизициялау немесе ұлттандыру; террорлық
актілер1;
3) радиоактивті сәулелену немесе радиактивті отынмен
немесе атом отынын жаққаннан кейінгі радиоактивті
қалдықтармен ластану;
4) Сақтандырылушының алкогольмен, есірткімен
немесе басқамен мастану, немесе дәрі-дәрмектің немесе
психотропты құралдардың әсерінде болған кездегі
әрекеттері, тиісті органның қорытындысы болған
жағдайда;
5) Сақтандырылушының қылмыстық істің немесе
әкімшілік құқықбұзушылықтың белгісі бар әрекеттерді
жасауы немесе жасауға әрекет етуі, тиісті органның
қорытындысы болған жағдайда;
6) мақсаты Сақтандырылушының ӛміріне және
денсаулығына
зиян
келтіру
болып
табылған
Сақтандырылушының, Сақтанушының немесе Пайда
алушының қасақана әрекеттері немесе бейәрекеттері,
тиісті органның қорытындысы болған жағдайда.
Мұндай әрекеттердің қатарына мыналар кіреді: ӛзіне
ӛзі қол жұмсау (ӛзіне ӛзі қол жұмсауға әрекет ету),

лее 62 полных лет;
2) на лиц, в отношении которых на момент заключения Договора уже была установлена инвалидность,
определена степень утраты (полной или частичной)
трудоспособности (общей или профессиональной)
и/или профессиональное заболевание;
3) на лиц, состоящих на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере;
4) на лиц, больных онкологическими заболеваниями
и СПИДом;
5) на лиц, страдающих венерическими заболеваниями;
6)на лиц, получавших травмы или имевших/имеющих
заболевания либо их последствия, возникшие в результате алкогольного, токсического, наркотического или
психотропного опьянения (любой степени);
7) на лиц, находящихся в местах лишения свободы;
8) на лиц, включенных уполномоченным органом в
Перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
9) на лиц, страдающих болезнями сердечнососудистой системы и атеросклерозом, которым
производились хирургические операции по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний;
8. Страховым случаем не признается событие,
произошедшее вследствие:
1) войны; вторжения; враждебных действий иностранного государства; военных или подобных им операций
(независимо от того объявлена война или нет) или
гражданской войны;
2)мятежа; забастовки; локаутов; гражданских беспорядков, приобретающих размеры или разрастающихся до
народного восстания; бунта; гражданских волнений; военного мятежа; революции; военного захвата или узурпации власти; конфискации; реквизиции или национализации имущества; террористических актов12.
3) радиоактивного излучения или загрязнения радиоактивным топливом или радиоактивными отходами от
сжигания атомного топлива;
4) действий Застрахованного, совершенных в состоянии алкогольного, токсического, наркотического или
иного опьянения или находящегося под воздействием
лекарственных или психотропных средств, при наличии заключения соответствующего органа;
5)совершения или попытки совершения Застрахованным
действий, содержащих признаки уголовного преступления или административного правонарушения, при наличии заключения соответствующего органа;
6) умышленных действий или бездействия Застрахованного, Страхователя или Выгодоприобретателя,
целью которых являлось причинение вреда жизни и
здоровью Застрахованного, при наличии заключения
соответствующего органа. В число таких действий
также включается самоубийство (попытка самоубийства), за исключением случаев, когда Застрахо-

1

«Террорлық акт» - терроризм мақсатына қол жеткізуге және террорлық сипаттағы басқа қылмыстарды жасауға бағытталған әрекеттердің жиынтығы.

1

«Террористический акт» – совокупность деяний, направленных на достижение целей терроризма и совершение иных преступлений террористического характера

Сақтандырылушының тиісті сот шешімімен расталған
қоқан-лоқы, қатал қарау немесе адами қасиетін жүйелі
түрде кеміту арқылы басқа тұлғалар (бірақ
Сақтандырылушының ата-анасы, асырап алушылары,
басқа туысқандары емес, оның қамқоршылары немесе
қорғаншылары, Сақтанушы немесе Пайда алушы) бұған
мәжбүр еткен жағдайларын қоспағанда;
7) мыналармен айналысу: альпинизм, шыңға ӛрмелеу,
парашюттан секіру, дельтапланеризм, парагллайдинг,
паратрупинг, аквалангпен суға бату, паркур, рафтинг,
банджи-джампинг, роуп-джампинг, тау велосипеді,
автомотоспорт, спелеология, спорттың авиациялық
түрлері, автожарыстар, веложарыстар;
8) Сақтанушының немесе басқа тұлғалардың қауіпсіздік
ережелерін, шараларын және техникасын бұзуы;
9) кез келген алаяқтық немесе Сақтанушы
(Сақтандырылушы)
тарапынан
Сақтандырылушының(Сақтандырылушылардың)
денсаулық жағдайына қатысты фактілерді қасақана
жасыру;
10) апоплексикалық соққы, эпилептикалық талма
немесе басқа талма, конвульсиялық ұстамалар;
11) ондай сырқаттар сақтандыру қорғанысының
қолданылу кезеңі ішінде басталған жазатайым
жағдайдың салдары болған жағдайларды қоспағанда,
кез келген сырқаттар (соматикалық, инфекциялық,
онкологиялық);
12) ондай емдеу шаралары жазатайым жағдайдың
салдарынан Сақтандырылушы алған дене жарақаттарын
емдеу
үшін
керек
жағдайларды
қоспағанда,
медициналық немесе хирургиялық емдеу;
13) белгісіз затпен улану.
9. Тиісті органның қорытындысы болған кезде,
жазатайым жағдаймен байланысты емес кез келген
сырқаттың салдарынан болған оқиға да сақтандыру
жағдайы деп танылмайды.
10. Егер сақтандыру шартын жасасқаннан кейін
Сақтанушының
Сақтандырушыға
сақтандыру
жағдайының басталу болжалдылығын анықтау үшін
маңызды мәні бар жағдайлар туралы қасақана жалған
мәліметтер бергені мәлім болса, сондай-ақ Ерекше
талаптардың осы тарауының 7-тармағында белгіленген
мәліметтерді жасырғаны анықталса, Сақтандырушы
сақтандыру шартын әрекетсіз деп тануды талап етуге
құқылы.

ванный был доведен до этого другими лицами (но не
родителями, усыновителями, другими родственниками Застрахованного, его опекунами или попечителями, Страхователем или Выгодоприобретателем)
путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства, что
подтверждено соответствующим судебным решением;
7) занятий альпинизмом, скалолазанием, прыжками с
парашютом, дельтапланеризмом, параглайдингом, паратрупингом, погружением с аквалангом, паркуром,
рафтингом, банджи-джампингом, роуп-джампингом,
горным велосипедом, автомотоспортом, спелеологией,
авиационными видами спорта, охотой, верховой ездой,
автогонками, велогонками;
8) нарушения Страхователем или иными лицами
правил, мер и техники безопасности;
9) любого мошенничества или преднамеренного
укрывания фактов состояния здоровья Застрахованного (Застрахованных) со стороны Страхователя (Застрахованного);
10) апоплексического удара, эпилептического припадка или других припадков, конвульсивных приступов;
11) любого заболевания (соматического, инфекционного, онкологического), за исключением случаев, когда
такие заболевания явились результатом несчастного
случая, наступившего в период действия страховой защиты;
12) медицинского либо хирургического лечения, за
исключением случаев, когда такое лечение необходимо для излечения телесных травм, полученным
Застрахованным в результате несчастного случая;
13) отравления неизвестным веществом.
9. Страховым случаем также не признается событие, произошедшее вследствие любых заболеваний,
не связанных с несчастным случаем, при наличии
заключения соответствующего органа.
10. Еслипосле заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая, а также
скрыл сведения, указанные в п. 7 настоящей главы
Особых условий, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным.

3. Тараптардың қҧқықтары мен міндеттері
11. Сақтандырушы:
1)Сақтанушыны (Сақтандырылушыны) сақтандыру
талаптарымен
таныстыруға,
оларды
www.kazakhinstrakh.kz сайтына орналастыру арқылы
Сақтандыру ержелерін ұсынуға;
2) сақтандыру жағдайы басталған кезде Полисте
белгіленген мӛлшерде, тәртіпте және мерзімде
сақтандыру тӛлемін тӛлеуге;
3) Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы»

3. Права и обязанности сторон
11. Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя (Застрахованного) с
условиями страхования, предоставить Правила страхования путем их размещения на сайте
www.kazakhinstrakh.kz;
2) при наступлении страхового случая осуществить
страховую выплату в размере, порядке и сроки,
установленные Полисом;
3) отказать (приостановить) процедуры по возврату
страховой премии, осуществлению страховой выплаты в случаях, предусмотренных Законом Респуб-

Заңында қарастырылған жағдайларда сақтандыру
тӛлемін тӛлеуден бас тартуға;
4)Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасына
сәйкес сақтандыру құпиясын сақтауға;
5)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
қарастырылған басқа міндеттерді орындауға міндетті.
12. Сақтандырушы:
1) оған Полисті жасасу және оны қолдау кезінде
мәлімделген ақпараттардың шынайылығын Қазақстан
Республикасының заңнамасына кереғар келмейтін кез
келген қолжетімді тәсілдермен тексеруге;
2) сақтандыру жағдайының (оқиғаларының) себептері
мен жағдайларын ӛзі анықтауға, медициналық
мекемелерден және сақтандыру жағдайы туралы
ақпараттары бар басқа кәсіпорындардан, мекемелерден
және ұйымдардан сақтандыру жағдайымен байланысты
мәліметтерді сұратуға;
3) Сақтанушы (Сақтандырылушы) ӛз міндеттерін
орындамаған кезде Полисті мерзімінен бұрын бұзуды
және мұндай бұзу келтірген залалдарды ӛтеуді талап
етуге;
4) осы Ерекше талаптарда қарастырылған тәртіпте
Полисті орындауға қатысты қосымша мәліметтер
сұратуға құқылы.
13. Сақтанушы (Сақтандырылушы):
1) Полистің талаптарын орындауға;
2)Сақтандырушыға Полисте кӛрсетілген талаптар мен
мәліметтердегі барлық ӛзгерістер туралы хабарлауға;
3) Сақтандырушыға оның сақтандыру тӛлемі туралы
немесе сақтандыру тӛлемінен бас тарту туралы шешім
қабылдауы үшін қажетті барлық құжаттарды және
дәлелдерді беруге және дәрігерлік құпиядан тұратын
мәліметтерді қоса алғанда, барлық мәліметтерді және
жеке деректерін мәлімдеуге;
4) сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ ол
келтірген залалды дәлелдеу ауыртпалығын кӛтеруге;
5) Полисте және Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген басқа міндеттерді орындауға
міндетті.
14. Сақтанушы (Сақтандырылушы):
1) Сақтандырушының Полистің талаптарын сақтауын
тексеруге;
2) сақтандыру тӛлемін Полисте белгіленген тәртіпте
және мерзімде алуға;
3) Сақтандырушыдан оның қаржылық тұрақтылығына
қатысты
және
коммерциялық
құпия
болып
табылмайтын ақпаратты алуға;
4) Полисті жоғалтқан жағдайда жазбаша ӛтініш
бойынша оның телнұсқасын алуға құқылы.
15. Тараптардың
Полисте
және
Қазақстан
Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа
құқықтары мен міндеттері бар.

лики Казахстан «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
4) обеспечить соблюдение тайны страхования в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
12. Страховщик имеет право:
1) проверять достоверность информации, сообщенной ему при заключении и сопровождении Полиса,
любыми доступными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан;
2) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая (события), запрашивать от
медицинских учреждений и других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, сведения, связанные со страховым случаем;
3) при неисполнении Страхователем (Застрахованным) своих обязательств потребовать досрочного
расторжения Полиса и возмещения убытков, причиненных таким расторжением;
4) запрашивать дополнительные сведения, касающиеся исполнения Полиса, в порядке, предусмотренном
Особыми условиями.
13. Страхователь (Застрахованный) обязан:
1) выполнять условия Полиса;
2) сообщать Страховщику обо всех изменениях
условий и сведений, указанных в Полисе;
3) передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые
для осуществления Страховщиком принятия решения о страховой выплате или отказе в страховой выплате, включая сведения, содержащие врачебную
тайну, и персональные данные;
4) нести бремя доказывания наступления страхового
случая, а также причиненных им убытков;
5) выполнять иные обязанности, установленные
настоящим Полисом и законодательством Республики Казахстан.
14. Страхователь (Застрахованный) имеет право:
1) проверять соблюдение Страховщиком условий
Полиса;
2) получить страховую выплату в порядке и сроки,
установленные Полисом;
3) получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной;
4) по письменному заявлению получить дубликат
Полиса в случае его утери.
15. Стороны имеют другие права и обязанности,
предусмотренные настоящим Полисом и законодательством Республики Казахстан.
4. Cақтандыру жағдайы басталған кездегі
4. Действия страхователя (застрахованного)
сақтанушының (сақтандырылушының) әрекеттері
при наступлении страхового случая
16. Сақтандыру
жағдайының
белгілері
бар
16. При наступлении события, имеющего признаки
және/немесе оның салдары сақтандыру жағдайының страхового случая и/или последствием которого мобасталуы болуы мүмкін оқиға басталған кезде, сондай- жет быть наступление страхового случая, Страхова-

ақ сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы:
1) медициналық мекемеге медициналық кӛмек және
психикалық белсенді құралды пайдалану фактісін және
мастану жай-күйін белгілеу үшін медициналық
куәландыру қорытындысын алу үшін баруға;
2) оқиғаның құзіретті органдарда құжатты түрде
ресімделуін қамтамасыз етуге;
3) Сақтанушы оқиға туралы білген сәттен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде ол туралы Сақтандырушыға немесе
оның ӛкілетті ӛкіліне хабарлауға, онымен одан әргі
әрекеттерін
келісуге,
сонымен
қатар
кейін
Сақтандырушы белгілеген нысан бойынша жазбаша
ӛтініш тапсыруға;
4) Сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда
Сақтанушы/Пайда алушы 30 (отыз) жұмыс күні ішінде
ол туралы Сақтандырушыға хабарлауға міндетті.
17. Пайда
алушы
Сақтанушының
немесе
Сақтандырылушының хабардар еткеніне, етпегеніне
қарамастан Сақтандырушыны барлық жағдайлар
кезінде сақтандыру жағдайы туралы хабардар етуге
құқылы.
18. Сақтанушының (Сақтандырылушының, Пайда
алушының) Сақтандырушының мүддесіне қарсы
бағытталған әрекеттерді жасауға құқығы жоқ, сонымен
қатар Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз аталған
сақтандыру жағдайына қатысы бар қандай да бір
міндеттер қабылдамайды, тӛлемдер жасауға қандай да
бір ұсыныстар жасамайды, сақтандыру тӛлемін
жасамайды.

тель обязан:
1) обратиться в медицинское учреждение за получением медицинской помощи и заключения медицинского
освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения;
2) обеспечить документальное оформление события
в компетентных органах;
3) в течение 3 (трех) рабочих дней, считая с того
момента, когда Страхователь узнал о событии, имеющем признаки страхового случая, уведомить о нем
Страховщика или его полномочного представителя,
согласовать с ним дальнейшие действия, а также в
последующем представить письменное заявление по
установленной Страховщиком форме;
4) в случае смерти Застрахованного, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан сообщить Страховщику об этом в течение 30 (тридцати) рабочих
дней.
17. Выгодоприобретатель имеет право уведомить
Страховщика о наступлении страхового случая при
всех обстоятельствах, независимо от того, сделали
это или нет Страхователь или Застрахованный.
18. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) не вправе совершать действия, направленные
против интересов Страховщика, а также не принимать
каких-либо обязательств, какие бы то ни было предложения, делать выплат и обещать сделать какие-либо
выплаты, имеющие отношение к данному страховому
случаю, без письменного согласия Страховщика.

5. Сақтандыру
жағдайы
басталғанда
тапсырылатын қҧжаттар
19. Сақтандырылушы жарақат алған кезде Сақтанушы
(Пайда алушы) жазбаша ӛтініш пен тӛмендегідей
құжаттарды тапсыруға міндетті:
1) Полистің және Полиске № 1 қосымшаның
түпнұсқасын (телнұсқасын);
2) Сақтанушының,
Сақтандырылушының,
Пайда
алушының жеке басын куәландыратын құжаттар,
сондай-ақ СТН;
3) сырқаттың картасынан кӛшірме эпикриз, сырқаттың
тарихынан үзінді кӛшірме, жарақаттану пунктінен
алынған медициналық анықтама, Сақтандырылушыға
медициналық кӛмектің кӛрсетілгенін растайтын
және/немесе
жарақаттың
дәл
сипаттамасын
мазмұндайтын,
емдеу
мекемесінің
мӛрімен
куәландырылған медициналық құжаттар;
4) олардың құзіретіне қарай тиісті мемлекеттік
органдардың
және
ұйымдардың
сақтандыру
жағдайының
орын
алу
фактісін
және
Сақтандырылушыға келтірілген залал мӛлшерін
растайтын құжаттары.
20. Сақтандырылушы қайтыс болған кезде
Сақтанушы, (Пайда алушы) жазбаша ӛтініш пен
тӛмендегідей құжаттарды ұсынуға міндетті:
1) Полистің және Полиске № 1 қосымшаның
түпнұсқасын (телнұсқасын);
2) Сақтандырылушының мұрасына құқығы туралы
куәліктің түпнұсқасы немесе куәліктің нотариат

5. Документы, предоставляемые при наступлении страхового случая
19. В случае травмы Застрахованного Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить
письменное заявление и следующие документы:
1) оригинал (дубликат) Полиса и Приложения №1 к
Полису;
2) документы, удостоверяющие личность, а также
ИИН Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя;
3) выписной эпикриз из амбулаторной карты больного
или из истории болезни, медицинскую справку из
травматического пункта и другие документы подтверждающие оказанную Застрахованному медицинскую
помощь и/или содержащие точное описание и характер
травмы, с указанием диагноза, заверенные печатью
лечебного учреждения; лист или справку о временной
нетрудоспособности;
4) документы из соответствующих государственных
органов и организаций, исходя из их компетенции,
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда, причиненного Застрахованным;
20. В случае смерти Застрахованного, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить
письменное заявление и следующие документы:
1)Оригинал (дубликат) Полиса и Приложения №1;
2) оригинал или нотариально удостоверенную копию свидетельства о праве на наследство Застрахованного;

куәландырған кӛшірмесі;
3) Сақтанушының,
Сақтандырылушының,
Пайда
алушының жеке басын куәландыратын құжаттар,
сондай-ақ СТН;
4) сырқаттың картасынан кӛшірме эпикриз, сырқаттың
тарихынан үзінді кӛшірме, жарақаттану пунктінен
алынған медициналық анықтама, Сақтандырылушыға
медициналық кӛмектің кӛрсетілгенін растайтын
және/немесе
жарақаттың
дәл
сипаттамасын
мазмұндайтын, Сақтандырылушының қайтыс болу
себебі болып табылатын диагноз кӛрсетілген, емдеу
мекемесінің мӛрімен куәландырылған медициналық
құжаттар;
5) нормативтік құқықтық актілермен қарастырылған,
Сақтандырылушының деректері мен қайтыс болу
себептерінен тұратын құжаттың кӛшірмесі (сотмедицина сараптамасының қорытындысы, қайтыс болу
себептері туралы анықтама);
6) қайтыс болу туралы куәлігінің түпнұсқасы немесе
нотариат куәландырған кӛшірмесі;
7) олардың құзіретіне қарай тиісті мемлекеттік
органдардың және ұйымдардың (ішкі істер органдары,
ӛртке қарсы қызмет органдары, жедел медициналық
кӛмек қызметі, апат қызметтері, ТЖМ қызметі)
сақтандыру жағдайының орын алу фактісін және
Сақтандырылушыға келтірілген залал мӛлшерін
растайтын құжаттары, ӛрт қызметінің шығуы туралы
анықтама, ТЖМ қызметінің шығуы туралы анықтама,
қылмыстық іс қозғау туралы анықтама (болған кезде);
8) Сақтандырылушыны хабарсыз жоғалған деп тану
туралы сот шешімінің нотариат куәландырған
кӛшірмесі;
9) егер Сақтандырушы оларды талап етсе, 5 (бес)
жұмыс күні ішінде патологанатомиялық зерттеулер
нәтижелері;
10) Пайда
алушының
сақтандырутӛлемін
алуға
құқығын растайтын, Қазақстан Республикасының
қазіргі заңнамасына сәйкес құжаттар.
21. Тӛлем алу үшін ұсылатын құжаттарда жазатайым
жағдайдың басталу уақыты мен орны туралы ақпарат
болуы тиіс.
22. Сақтандырушының талабы бойынша Сақтанушы
(Сақтандырылушы)
Сақтанушының
(Сақтандырылушының) Сақтандырушының дәрігерлік
құпия болып табылатын мәліметтерді (оның ішінде
Сақтанушының (Сақтандырылушының) медициналық
кӛмек
сұрау
фактісі,
Сақтанушының
(Сақтандырылушының) денсаулығының жай-күйі, оның
сырқатының диагнозы және оны тексеру және (немесе)
емдеу кезінде алынған, дәрігерлік құпияны құрайтын
басқа да мәліметтер) алуға келісімі туралы нотариат
растаған ӛтінішін ұсынуға міндетті.
23. Сақтандыру тӛлемі туралы шешім қабылдау үшін
қажетті құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған
жағдайда, Сақтандырушы 5 күндік мерзім ішінде
(мейрам және демалыс
күндерін қоспағанда)
Сақтанушыны (Сақтандырылушыны)/Пайда алушыны
оларды кӛрсетіп, жетіспейтін құжаттарды тапсыру
қажеттігі туралы хабардар етеді.

3) документы, удостоверяющие личность, а также ИИН
Страхователя, Выгодоприобретателя;
4) выписной эпикриз из амбулаторной карты больного или из истории болезни, медицинскую справку
из травматического пункта, документы, подтверждающие оказанную Застрахованному медицинскую
помощь и/или содержащие точное описание и характер травмы, с указанием диагноза, являющегося
причиной смерти Застрахованного, заверенные печатью лечебного учреждения;
5) копию документа, предусмотренного нормативными правовыми актами, содержащего данные о
причине смерти Застрахованного (заключение судебно-медицинской экспертизы, справка о причинах
смерти);
6) оригинал или нотариально удостоверенную копию свидетельства о смерти;
7) документы из соответствующих государственных
органов и организаций, исходя из их компетенции, (органы внутренних дел, органы противопожарной службы, служба скорой медицинской помощи, аварийные
службы, службы МЧС), подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда, причиненного
Застрахованным, справку о выезде пожарной службы,
справку о выезде службы МЧС, справку о возбуждении
уголовного дела (при наличии);
8) нотариально заверенная копия решения суда о
признании Застрахованного безвестно отсутствующим;
9) результаты патологоанатомического исследования в случае, если Страховщик их затребует, в течение 5 (пяти) рабочих дней;
10) документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
21. Документы, предоставляемые на выплату должны содержать информацию о месте и времени наступления несчастного случая.
22. По требованию Страховщика Страхователь (Застрахованный) обязан предоставить нотариально удостоверенное заявление о согласии Страхователя (Застрахованного) на получение Страховщиком сведений,
являющихся врачебной тайной (включая факты обращения Страхователя (Застрахованных) за медицинской
помощью, о состоянии здоровья Страхователя (Застрахованного), диагнозе его заболевания и иные сведения,
полученные при обследовании и (или) лечении, составляющие врачебную тайну).
23. В случае предоставления неполного пакета необходимых для принятия решения о страховой выплате документов, Страховщик в 5-дневный срок
(исключая праздничные и выходные дни) уведомляет Страхователя (Застрахованного) / Выгодоприобретателя о необходимости предоставления недостающих документов с их указанием.
24. Страховщик при предоставлении Страхователем не
полного пакета документов указанных в п.8.1. настоящего Раздела, вправе принять решение об осуществле-

24. Сақтанушы осы тараудың 8.1.-тармағында
кӛрсетілген құжаттардың пакетін толық тапсырмаған
жағдайда Сақтандырушы егер Сақтанушы тапсырған
құжаттар оқиғаның фактісін, оның басталу себептері
мен келтірілген залал мӛлшерін растауға мүмкіндік
берсе, сақтандыру тӛлемін жүзеге асыру туралы шешім
қабылдауға құқылы.
6. Сақтандыру тӛлемін жҥзеге асыру тәртібі,
мӛлшері және мерзімдері
25. Сақтандырушы барлық қажетті құжаттарды
алғаннан кейін, 10 (он) жұмыс күні ішінде сақтандыру
тӛлемін жүргізеді.
26. Сақтандыру тӛлемі Сақтандырылушының (Пайда
алушының) сақтандыру тӛлеміне берген ӛтініште
кӛрсеткен банктегі шотына ақша қаражатын аудару
жолымен не тараптардың келісімі бойынша басқа тәсілмен
нақты залал мӛлшерінде, бірақ әрбір сақтандыру жағдайы
бойынша Сақтандырушының жауапкершілік лимиті
мӛлшерінде
жүзеге
асырылады.
Сақтандырушы
жауапкершілігінің лимиті
жүргізілген сақтандыру
тӛлемінің сомасына азаяды.
27. Сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда
сақтандыру
тӛлемі
Пайда
алушыға
әрбір
Сақтандырылушыға белгіленген Сақтандырушының
жауапкершілік лимитінің 100% мӛлшерінде жүргізіледі.
28. Жарақат алған кезде сақтандыру тӛлемі
Сақтандырылушыға (Пайда алушыға) сақтандыру
тӛлемі Полиске № 3 қосымшада қарастырылған, әрбір
Сақтандырылушыға белгіленген Сақтандырушының
жауапкершілік лимитінен проценттік қатынаста жүзеге
асырылады.
29. Егер Сақтандырылушы сақтандыру қорғанысы
кезінде орын алған жазатайым жағдайдың салдарынан
қайтыс болса, ал сол жазатайым жағдайдың салдарынан
орын алған сақтандыру жағдайы үшін сақтандыру
тӛлемі тӛленген болса, онда сол тӛленген сақтандыру
тӛлемінің сомасы Сақтандырылушы қайтыс болған
жағдайда тӛленуі тиіс сомадан шегерілуі тиіс.
30. Егер
Сақтандырылушы
бір
сақтандыру
жағдайының салдарынан бірнеше дене жарақатын алған
болса, Сақтандырушы сақтандыру тӛлемін бір дене
жарақаты бойынша Полиске № 3 қосымшада
кӛрсетілген сақтандыру тӛлемінің ең жоғарғы
мӛлшеріне сәйкес келетін кӛлемде тӛлейді. Егер олар
бойынша сақтандыру тӛлемдерінің мӛлшері шамалас
екі дене жарақатын алған жағдайда Сақтандырушы бір
дене жарақаты бойынша сақтандыру тӛлемін тӛлейді.
Егер
жазатайым
жағдайдың
салдарынан
Сақтандырылушының
сақтандыру
тӛлемінің
мӛлшерінің артуына себеп болған № 3 қосымшада
қарастырылған жай-күйі нашарлаған болса, онда бұрын
тӛленген тӛлемнің сомасы жаңадан тӛленетін тӛлемнен
шегерілуі тиіс.
31. Сақтандыру тӛлемі Сақтандырылушының ӛкіліне
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіпте Сақтандырылушы ресімдеген сенімхат
бойынша жүргізілуі мүмкін.
32. Сақтандырушының сақтандыру тӛлемін жүзеге
асырудан бас тарту негіздемелері мыналар болуы

нии страховой выплаты, если предоставленные Страхователем документы позволяют подтвердить факт
события, причины его наступления и размер причиненного ущерба.

6. Порядок, размеры и сроки осуществления
страховой выплаты
25. Страховая выплата производится в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком всех необходимых документов.
26. Страховая выплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанный в
Заявлении на страховую выплату, либо иным способом по согласованию сторон, в размере реального
ущерба, но в пределах лимита ответственности
Страховщика по каждому страховому случаю. Лимит ответственности Страховщика уменьшается на
сумму произведенной страховой выплаты.
27. В случае смерти Застрахованного страховая
выплата осуществляется Выгодоприобретателю в
размере 100% от лимита ответственности Страховщика, установленного на каждого Застрахованного.
28. В случае травмы страховая выплата осуществляется Застрахованному (Выгодо-приобретателю) в процентном соотношении от установленного лимита ответственности Страховщика, установленного на каждого Застрахованного, предусмотренном Приложением №3 к Полису (Таблица страховых выплат).
29. Если смерть Застрахованного явилась следствием несчастного случая, произошедшего в период
действия страховой защиты, и если страховая выплата за страховой случай, произошедший вследствие того же несчастного случая, уже была произведена, то сумма произведенной страховой выплаты
должна быть вычтена из суммы, подлежащей выплате в случае наступления смерти Застрахованного.
30. При получении Застрахованным нескольких телесных травм в результате наступления одного страхового случая, Страховщик производит страховую выплату по одной телесной травме, которой соответствует
максимальный размер страховой выплаты, указанный в
Приложении №3 к Полису. В случае получения двух
телесных травм, размеры страховых выплат по которым
равнозначны, Страховщик производит страховую выплату по одной телесной травме. Если в результате
несчастного случая произошло ухудшение состояния
Застрахованного, предусмотренное Приложением №3,
что послужило причиной увеличения размера страховой
выплаты, то сумма ранее произведенной выплаты
должна быть вычтена из суммы, вновь подлежащей выплате.
31. Страховая выплата может быть произведена
представителю Застрахованного по доверенности,
оформленной Застрахованным в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
32. Основанием для отказа Страховщика в осу-

мүмкін:
1) қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында
жасалған әрекеттерді қоспағанда, Сақтанушының,
Сақтандырылушының және (немесе) Пайда алушының
сақтандыру жағдайының орын алуына не басталуына
себептесуге бағытталған қасақана әрекеттері;
2) Сақтанушының, Сақтандырылушының және (немесе)
Пайда алушының заңнамалық актілерде белгіленген
тәртіпте сақтандыру жағдайымен себепті байланыста
болған
қастық
қылмыс
немесе
әкімшілік
құқықбұзушылық деп танылған әрекеттері;
3) егер Сақтандырушының сақтандыру жағдайының
басталғаны
туралы
мезгілімен
білгені
не
Сақтандырушының ол туралы білмегені жӛніндегі
мәлімет оның сақтандыру тӛлемін тӛлеу міндетінде
сезілмегендігі дәлелденбесе, сақтандыру жағдайының
басталғаны туралы Сақтандырушыны хабардар етпеу.
Егер Сақтанушы (Сақтандырылушы) дәлелді себептер
бойынша Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының
басталғаны туралы белгіленген мерзімде хабардар ете
алмаған жағдайда, онда Сақтанушы бұны құжатты
түрде растауы тиіс;
4) Сақтанушының
Сақтандырушыға
сақтандыру
объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы
және оның салдары туралы кӛпе-кӛрінеу жалған
мәліметтер хабарлауы;
5) Сақтанушының Сақтандырушының сақтандыру
жағдайының басталу жағдайларын тексеруіне және ол
келтірген залалдың мӛлшерін анықтауына бӛгет
жасауы;
6) егер сақтандыру жағдайы басталған сәтте Полис
күшіне енбеген болса;
7) Сақтанушы сақтандыру жағдайының басталу
фактісін растайтын құжаттардың толық тізбесін
тапсырмаған жағдайда;
8) егер залал сақтандыру шартының әрекет ету
аумағынан тыс келтірілген болса;
9) Сақтанушы (Сақтандырылушы) ӛзіне қабылданған
міндеттерді бұзған жағдайда;
10) Сақтанушы (Сақтандырылушы) ӛрт қауіпсіздігі,
сондай-ақ тез тұтанғыш және жарылғыш құралдар мен
заттарды сақтау ережелерін бұзған жағдайда;
11) заңнамалық актілерде қарастырылған басқа
жағдайларда.
7. Полистің әрекетін тоқтату
33. Полистің әрекеті мына жағдайларда тоқтатылады:
1) әрекет ету мерзімі ӛткенде;
2) Сақтандырушының
жауапкершілік
лимиті
түгесілгенде;
3) мерзімінен бұрын тоқтатылғанда.
34. Полистің әрекеті мерзімінен бұрын тоқтатылады:
1) Полиске енгізілген талаптар мен мәліметтер
ӛзгергенде;
2) тараптардың бастамасы бойынша;
3) Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасында
қарастырылған басқа жағдайларда.
35. Жалпы негіздемелерден басқа Полис мына

ществлении страховой выплаты может быть следующее:
1) умышленные действия Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобре-тателя, направленные на возникновение страхового случая, либо способствующие его наступлению, за исключением
действий, совершенных в состоянии необходимой
обороны и крайней необходимости;
2)действия Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, признанные в установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящиеся в причинной связи со страховым
случаем;
3) неуведомление Страховщика о наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату. В случае, если Страхователь (Застрахованный) по уважительным причинам
не имел возможности уведомить Страховщика о
наступлении страхового случая в установленные
сроки, то Страхователь должен подтвердить это документально;
4) сообщение Страхователем Страховщику заведомо
ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
5) воспрепятствование Страхователем Страховщику в
расследовании обстоятельств наступления страхового
случая и в установлении размера причиненного им
убытка;
6) наступление страхового случая, когда Полис не
вступил в силу;
7) в случае непредоставления Страхователем полного
перечня документов, подтверждающих факт наступления страхового случая;
8) причинение ущерба вне территории действия договора страхования;
9)в случае нарушения Страхователем (Застрахованными) принятых им обязательств;
10) нарушение Страхователем (Застрахованным)
правил пожарной безопасности, а также хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов.
11) другие случаи, предусмотренные законодательными актами.
7. Прекращение действия полиса
33. Действие Полиса прекращается в случае:
1) истечения срока действия;
2)исчерпания лимита ответственности Страховщика;
3) досрочного прекращения.
34.Действие Полиса прекращается досрочно:
1) при внесении изменения условий и сведений,
включенных в Полис;
2) по инициативе сторон;
3) в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.
35. Помимо общих оснований, Полис прекращает
действие досрочно в случаях:

жағдайларда әрекетін мерзімінен бұрын тоқтатады:
1) Сақтандырылушы қайтыс болғанда;
2) сақтандыру жағдайының басталу мүмкіндігі
жоғалғанда,
сақтандыру
тәуекелі
сақтандыру
жағдайынан басқа жағдайлар бойынша тоқтағанда;
3) Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі
туралы»
Заңында
қарастырылған
жағдайларды
қоспағанда, Сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату
туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенде;
4) Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі
туралы» Заңында қарастырылған жағдайларда.
Аталған жағдайларда Полис оны тоқтату үшін
негіздеме ретінде қарастырылған жағдай туындаған
сәттен бастап тоқтатылған болып саналады, ол туралы
мүдделі тарап басқа тарапты дереу хабардар етуі тиіс.
36. Полис осы тараудың 34-тармағында және 35тармағында қарастырылған жағдайлар бойынша
мерзімінен
бұрын
тоқтатылған
кезде,
Сақтандырушының сақтандыру шартының әрекет ету
мерзіміне тепе-тең сақтандыру сыйлықақысының
бӛлігіне құқығы бар.
37.Сақтанушы
(Сақтандырылушы)
сақтандыру
шартынан кез келген уақытта бас тартуға құқылы.
38.Сақтанушы
(Сақтандырылушы)
сақтандыру
жағдайынан мерзімінен бұрын бас тартқан жағдайда
сақтандыру сыйлықақысы кері қайтарылмайды.
39.Полисті оның қолданылу кезеңі ішінде жоғалтқан
жағдайда Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) оның
жазбаша ӛтініші негізінде телнұсқасы беріледі, одан
кейін Полистің жоғалтылған данасы әрекетсіз деп
танылып, ол бойынша сақтандыру тӛлемдері
жүргізілмейді.
8. Полиске ӛзгерістер енгізу
40. Полиске ӛзгерістер мен толықтырулар енгізуге
жол берілмейді. Сақтанушының (Сақтандырылушының) ӛтініші бойынша Полис Полиске ӛзгерістер және
(немесе) толықтырулар енгізу негізінде бұзылады, бұл
ретте осы Ерекше талаптарға сәйкес пайдаланылмаған
кезең үшін кері қайтарылуы тиіс сақтандыру сыйлықақысын Сақтандырушы жаңадан жасалатын Полис
бойынша сақтандыру сыйлықақысының бӛлігін тӛлеу
есебінен есепке алуы мүмкін.

1) смерти Застрахованного;
2) когда возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай;
3) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;
4) в случаях, предусмотренных Законом Республики
Казахстан «О страховой деятельности». В указанных
случаях договор страхования считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства,
предусмотренного в качестве основания для его прекращения, о чем заинтересованная сторона должна
незамедлительно уведомить другую.
36. При досрочном прекращении Полиса по обстоятельствам, предусмотренным в п. 34 и п.35 Особых
условий, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально сроку действия договора страхования.
37.Страхователь (Застрахованный) вправе отказаться
от договора страхования в любое время.
38. В случае досрочного отказа Страхователя (Застрахованного) от договора страхования страховая
премия возврату не подлежит.
39. В случае утери Полиса в течение его срока действия Страхователю (Застрахованному) на основании его письменного заявления выдается дубликат,
после чего утерянный экземпляр Полиса считается
недействительным и страховые выплаты по нему не
производятся.
8. Внесение изменений в полис
40. Внесение изменений и дополнений в Полис не допускается. По заявлению Страхователя (Застрахованного)
договор страхования расторгается по основанию внесения
изменений и (или) дополнений в Полис, при этом страховая премия, подлежащая возврату в соответствии с положениями настоящих Особых условий за неиспользованный период, может быть зачтена Страховщиком в счет
уплаты части страховой премии по вновь заключаемому
договору страхования.

9. Дауларды шешу тәртібі
41. Сақтандырушы мен Сақтанушы (Сақтандырылушы) арасындағы Полис бойынша барлық даулар
келіссӛздер жолымен шешіледі.
42. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Сақтандырушының атқарушы органы орналасқан жерінде
Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте қарастырылады.

9. Порядок разрешения споров
41. Все споры между Страховщиком и Страхователем
(Застрахованным) по настоящему договору страхования
решаются путем переговоров.
42. При недостижении соглашения спор рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан по месту нахождения исполнительного
органа Страховщика.
«Самое главное» бағдарламасы бойынша
Жазатайым жағдайлардан ерікті сақтандыру бағдарламасына
№ 3 қосымша
Приложение № 3
к Полису добровольного страхования
от несчастного случая по программе «Самое главное»

САҚТАНДЫРУ ТӚЛЕМДЕРІНІҢ КЕСТЕСІ / ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Сақтандырылушы жарақаттанған кездегі сақтандыру тӛлемдері (Сақтандырушының жауапкершілік
лимитіне проценттік қатынаста) / Страховые выплаты при травмах Застрахованного (в процентном соотношении
от лимита ответственности Страховщика):
МКБ-10
бойынша
код
Код по
МКБ-10

Зақымдану

Повреждение

Сақтандыру
тӛлемінің
мӛлшері
Размер
страховой
выплаты

БАС ЖАРАҚАТТАРЫ (S00-S09) / ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09)

S02.0
S02.1
S02.5

S02.7
S04.0

Оперативті араласуға әкеп соқтырған бас
жарақаты (ашық репозиция, сынықтар остеосинтезі, бас сүйегі трепанациясы, капсулдыбайланыстыру аппаратының, тамырлардың,
нервтердің зақымдануы кезіндегі операциялар,
сүйектен тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу
және бас сүйегінің сыртқы жарақаты және
ашық жарақаты кезінде гематомаларды алып
тастауды қоспағанда), операциялар санына
қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма головы, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, трепанация черепа, операции
при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение
5
скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране головы),
независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается

Бас сүйегі күмбезінің сынуы
Бас сүйегі тірегінің сынуы
Тістердің сынуы
4-6 тістің сынуы
7 және одан кӛп тістің сынуы

Перелом свода черепа
Перелом основания черепа
Переломы зубов
перелом 4-6 зубов
перелом 7 зубов и более

Ескерту: тістің сынуы немесе оны жоғалту
тұқылдың 1/4 саналады. Жұлынған немесе
имплантталған тіс оның жоғалуына теңеледі. 5
жасқа дейін сүт тісі сынған немесе түскен кезде
сақтандыру тӛлемі жалпы негіздерде
жүргізіледі.

Примечание: Перелом или потеря зуба считается с 1/4 коронки. Удаленный или имплантированный зуб приравнивается к его потере. При
переломе или потере молочных зубов в возрасте до 5 лет страховая выплата производится
на общих основаниях.

Бас сүйегінің және жақ сүйектерінің кӛптеп
сынуы
Мыналарға әкп соқтырған кӛз тамырының
және/ немесе кӛру жеткізу жолдарының
жарақаты:
а) бір кӛздің аккомодациясы параличі

Множественные переломы костей черепа и лицевых костей

а) паралич аккомодации одного глаза

15

б) бір кӛздің гемианопсиясы (кӛру алаңының
жартылай жоғалуы

б) гемианопсию (выпадение половины поля
зрения) одного глаза

15

15
20
6
8

25

Травма зрительного нерва и / или зрительных
проводящих путей, повлекшая за собой:

S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5

в) бір кӛздің кӛру алаңының тарылуы шоғырлас в) сужение поля зрения одного глаза неконценемес
трическое
г) бір кӛздің кӛру алаңының тарылуы шоғырлас г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое
Кӛзді жыбырлату жүйкесінің жарақаты
Травма глазодвигательного нерва
Шығыршық нервтің жарақаты
Травма блокового нерва
Үш тармақты нервтің жарақаты
Травма тройничного нерва
Әкететін нервтің жарақаты
Травма отводящего нерва
Бет нервінің жарақаты
Травма лицевого нерва

S04.6

Естуді нашарлатқан есту нервінің жарақаты:

Травма слухового нерва, повлекшая за собой
снижение слуха:

1 метрге дейінгі сыбыр
Толық кереңдік (ауызша сӛйлеу)

шепотная речь до 1 метра
полная глухота (разговорная речь)

10
15
10
10
10
10
10

15
25

S04.7
S05.0-1

Ескерту: Тӛлемдер диагноз расталған кезде
жарақат алған күннен бастап үш айдан кейін
тӛленеді.
Қосымша нерв жарақаты
Мыналарға әкеп соқтырған кӛздің және кӛз
шарасының жарақаты (кӛз алмасының, кӛз
шарасы тіндерінің соғылуы, қасаң қабық
жарасы:
а) солқылдататын экзофтальм

Примечание: Выплаты производятся не ранее,
чем через три месяца со дня травмы при условии подтверждения диагноза.
Травма добавочного нерва
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы), повлекшая за собой:
а) пульсирующий экзофтальм

б) жас жүретін жол функцияларының бұзылуы

б) нарушение функции слезоотводящих путей

д) кез келген кӛру қабілетімен бір кӛздің кӛруін д) потерю зрения одного глаза, обладавшего
жоғалту
любым зрением

10

20
10
50

Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него

10

Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой:
посттравматический иридоциклит, хориоретинит, заворот века, дефект, радужной оболочки,
изменение формы зрачка

10

S06.4

Бӛгде денемен немесе онсыз кӛз шарасына ену
жарақаты
Мыналарға әкеп соқтырған кӛздің және кӛз
шарасының жарақаты: жарақаттан кейінгі иридоциклит, хориоретинит, қастық түйілуі, нұрлы
қабақшаның ауруы, қарашық нысанының
ӛзгеруі
Эпидуральды қан құйылу

Эпидуральное кровоизлияние

15

S06.5

Жарақатты субдуральды қан құйылу

Травматическое субдуральное кровоизлияние

20

S06.6

Жарақатты субарахноидальды қан құйылу

S05.4

S08.1

S08.8

Травматическое субарахноидальное кровоизли- 10
яние
Примечание: субарахноидальное кровоизлияЕскерту: субарахноидальды қан құйылу ликвор
ние должно быть подтверждено результатами
талдауының нәтижесімен расталуы тиіс
анализа ликвора
Құлақты жарақаттан соң ампутациялау
Травматическая ампутация уха, повлекшая за
мыналарға әкеп соқтырса:
собой:
1/3 бастап 1/2 дейін жоқ болуы

отсутствие его от 1/3 до 1/2

15

Толықтай жоқ болуы

полное отсутствие его

30

Бас бӛлігін жарақаттан соң ампутациялау:
а) жақ бӛлігінің болмауы (альвеолярлық
ӛсіндіні қоспағанда, тістерді жоғалту есепке
алынғанда)
б) жақтың болмауы (тістерді жоғалту есепке
алынғанда)

Травматическая ампутация части головы:

в) тілдің дистальды үштен бір бӛлігі
болмағанда (ұшы)

в) отсутствие языка на уровне дистальной трети
15
(кончика)

г) тілдің үштен бір бӛлігінің болмауы

г) отсутствие языка на уровне средней трети
д) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие

д) тілдің түбіріне дейін не толықтай болмауы

S09.2

Естуді тӛмендеткен құлақ жарғағының
жарақаттан жарылуы, жарақаттан кейінгі отит

а) отсутствие части челюсти (за исключением
альвеолярного отростка, учтена потеря зубов)

40

б) отсутствие челюсти (учтена потеря зубов)

80

30
70

Травматический разрыв барабанной перепонки,
повлекший за собой снижение слуха, посттрав- 10
матический отит

Ескерту: бас сүйек негізінің сынуы және есту
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при
нервісінің жарақаты кезіндегі құлақ
переломах основания черепа и травме слуховожарғағының жарылуы осы тармақ бойынша
го нерва не дает основания для выплаты по
тӛлемге негіз болмайды
данному пункту.
МОЙЫН ЖАРАҚАТТАРЫ (S10-S19) / ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19)
S11.0

Кӛмей мен кеңірдектің ашық жарақаты
(зақымдайтын)

Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею

10

S11.2

Жұтқыншақ пен ӛңештің мойын бӛлігін
қамтитын ашық жарақат (зақымдайтын)

Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную часть пищевода

10

а) ӛңештің тарылуына әкелетін

а) повлекшая за собой сужение пищевода

30

б) повлекшая за собой непроходимость пище80
вода
Примечание: Выплаты по пункту S11.2.6) проЕскерту: S11.2.6)-тармағы бойынша тӛлемдер
изводятся не ранее, чем через шесть месяцев со
диагноз расталған күннен бастап алты айдан
дня травмы при условии подтверждения диакейін тӛленеді, бұдан бұрын сақтандыру тӛлемі
гноза, ранее этого срока страховая выплата
S11.2.a)-тармағы бойынша алдын-ала
производится предварительно по пункту
жүргізіледі
S11.2.a)
б) ӛңештен ӛтпей қалуға әкелетін

S12.0
S12.1

Бірінші мойын омыртқаның сынуы
Екінші мойын омыртқаның сынуы

Перелом первого шейного позвонка
Перелом второго шейного позвонка

20
20

S12.2

Басқа мойын омыртқаларының сынуы
(біреуінің)

Перелом других шейных позвонков (одного)

20

S12.7

Мойын омыртқаларының кӛптеп сынуы (екі
және одан кӛп)

Множественные переломы шейных позвонков
(двух и более)

30

S12.8

Мойынның басқа бӛліктерінің сынуы (тіл асты
сүйектері, кӛмей шеміршектері)

Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани),

10

Тыныс алудың бұзылуына, дауыстың
повлекший за собой стойкое нарушение дыхақарлығуына немесе жоғалуына, трахеостомияға ния, осиплость или потерю голоса, трахеостоәкеп соқтырған
мию

30

Тиісті неврологиялық симптоматиканың
үдеуімен жұлынның қысылуы

Ушиб, сдавление шейного отдела спинного
мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики

10

а) омыртқаның мойын бӛлігінің ішінара
жарылуы

а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника

50

б) омыртқаның мойын бӛлігінің толық
жарылуы

б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника

100

Омыртқаның мойын бӛлігінің нерв түбірінің
жарақаты

Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника

10

Мойын және иық ӛрімінің жарақаты:
а) плексит

Травма шейного и плечевого сплетения:
а) плексит

10

б) ӛрімнің ішінара жарылуы

б) частичный разрыв сплетения

40

S14.1

S14.2
S14.3

в) ӛрімнің толық жарылуы
Мойын деңгейіндегі тамырлардың жарақаты
(қусыртумен бірге):

в) полный разрыв сплетения
Травма кровеносных сосудов на уровне шеи (с
S15
проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаа) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген
точность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточб) тамыр жетімсіздігіне әкелген
ность
КӚКІРЕК ҚУЫСЫНЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S20-S29) / ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)

S22.0
S22.1
S22.4

70

10
30

Оперативті араласуға әкеп соқтырған кӛкірек
қуысының жарақаты (торакотомия, сынықтар
остеосинтезі, ляминэктомия, капсулдыбайланыстыру аппаратының, тамырлардың,
нервтердің зақымдануы кезіндегі операциялар,
сүйектен тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу
және кӛкірек қуысының сыртқы жарақаты және
ашық жарақаты кезінде гематомаларды алып
тастауды қоспағанда), операциялар санына
қарамастан, қосымша тӛленеді

Травма грудной клетки, повлекшая за собой
оперативное вмешательство (торакотомию,
остеосинтез отломков, ляминэктомию, операции при повреждениях капсульносвязочного
аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение
5
скелетного вытяжения; первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране грудной
клетки), независимо от числа операций, дополнительно выплачивается

Кеуде омыртқасының сынуы (біреуінің)
Омыртқаның кеуде бӛлігінің кӛптеп сынуы (екі
және одан кӛп омыртқа)
Қабырғалардың кӛптеп сынуы (екі және одан
кӛп) – тӛлемдер жинақталады

Перелом грудного позвонка (одного)
20
Множественные переломы грудного отдела
30
позвоночника (двух позвонков и более)
Множественные переломы ребер (два и более) 10
выплаты суммируются, но не более

Тиісті неврологиялық симптоматиканың
үдеуімен жұлынның кеуде бӛлігінің
қысылуынан болған жарақат

Ушиб, сдавление грудного отдела спинного
мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики

10

а) жұлынның кеуде бӛлігінің ішінара жарылуы

а) с частичным разрывом грудного отдела
спинного мозга

50

б) жұлынның кеуде бӛлігінің толық жарылуы

б) с полным разрывом грудного отдела спинно100
го мозга

S24.2

Жұлынның кеуде бӛлігінің нерв түбіршігінің
жарақаты

Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника

S25

Кеуде бӛлігі қан тамырларының жарақаты:

Травма кровеносных сосудов грудного отдела:

а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

S27.1

Екі жақты травматикалық гемоторакс

Травматический гемоторакс двухсторонний

10

S27.8

Трахеостома салуға әкелген кеуде қуысындағы
басқа органдардың жарақаттары

Травмы других органов грудной полости, повлекшие за собой наложения трахеостомы

20

S24.0

10

ҚҦРСАҚТЫҢ, АРҚАНЫҢ ТӚМЕНГІ БӚЛІГІНІҢ, БЕЛ ОМЫРТҚА БӚЛІГІНІҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ЖАМБАСТЫҢ
ЖАРАҚАТТАРЫ (S30-S39)
ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И / ИЛИ ТАЗА
(S30-S39)
Оперативті араласуға әкеп соқтырған
құрсақтың, арқаның тӛменгі бӛлігінің, бел
омыртқа бӛлігінің және/немесе жамбастың
жарақаты (репозиция, сынықтардың остеосинтезі, ляминэктомия, лапаротомия, капсулдыбайланыстыру аппаратының, тамырлардың,
нервтердің зақымдануы кезіндегі операциялар,
сүйектен тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу
және құрсақтың, арқаның тӛменгі бӛлігінің, бел
омыртқа бӛлігінің және/немесе жамбастың
сыртқы жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді

Травма живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и / или таза, повлекшая за собой оперативное вмешательство (репозиция, остеосинтез отломков, ляминэктомию,
лапаротомию, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
исключая наложение скелетного вытяжения,
5
первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза), независимо от числа операций, дополнительно выплачивается

Бел омыртқасының сынуы (біреуі)

Перелом поясничного позвонка (одного)

10

а) бел омыртқаның кӛптеп сынуы (екі омыртқа
және одан кӛп)

а) множественные переломы поясничных позвонков (двух позвонков и более)

20

S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5

Сегізкӛздің сынуы
Құйымшақтың сынуы
Мықын сүйегінің сынуы
Ұршықтық ойыстың сынуы
Қасаға (шонданай) сүйектің сыныуы

S32.7

Омыртқаның бел омыртқа сегізкӛз бӛлігінің
және жамбас сүйектерінің кӛпп сынуы
Сегізкӛз-мықын буынының шығуы:
а) бір буынның
б) екі буынның

Перелом крестца
Перелом копчика
Перелом подвздошной кости тела
Перелом вертлужной впадины
Перелом лобковой (седалищной) кости
Множественные переломы поясничнокрестцового отдела позвоночника и / или костей таза
Вывих крестцово-подвздошного сустава:
а) одного сустава
б) двух суставов

S33.4

Қасаға симфизының жарақатты жарылуы
(қасаға буындалуы)

Травматический разрыв лобкового симфиза
(лонного сочленения)

S34.0

Тиісті неврологиялық симптоматиканың
үдеуімен жұлынның кеуде бӛлігінің
қысылуынан болған жарақат

Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного
мозга с развитием соответствующей невроло10
гической симптоматики

S32.0

S33.2

10
10
10
10
10
20

10
15
10

а) жұлынның кеуде бӛлігінің ішінара жарылуы
6) жұлынның кеуде бӛлігінің толықтай
жарылуы

а) с частичным разрывом поясничного отдела
спинного мозга
6) с полным разрывом поясничного отдела
спинного мозга

50
100

S34.2

Омыртқаның бел омыртқа – сегізкӛз бӛлігі нерв Травма нервного корешка (нервного сплетения)
10
түбірінің жарақаты (нерв ӛрімінің)
пояснично- крестцового отдела позвоночника

S35

Құрсақ, арқаның тӛменгі бӛлігі және/немесе
жамбас деңгейіндегі қан тамыры жарақаттары
(қусырумен):
а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

S36.0
S36.1

S36.8

S37.0

S37.2

S37.3

S37.4-5

Травма кровеносных сосудов на уровне живота,
нижней части спины и / или таза (с проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недоста10
точность

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

Кӛкбауырды алып тастауға әкелген кӛкбауыр
жарақаты

Травма селезенки, потребовавшая удаления
селезенки

20

Бауыр немесе ӛт қабының жарақаты:
а) ӛт қабын алып тастауды және бауырды резекциялауды талап етпейтін

Травма печени или желчного пузыря:
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря
10
и резекции печении

б) ӛт қабын алып тастауды талап ететін

б) потребовавшая удаления желчного пузыря

15

в) бауырды резекциялауды талап ететін
Басқа ішкі органдардың жарақаты:

в) потребовавшая резекции печени
Травма других внугрибрюшных органов:

20

а) повлекшая за собой развитие посттравматиа) жарақаттан кейінгі гепатит, холецистит, панческого гепатита, холецистита, панкреатита,
креатит, пиелонефритке әкеп соқтырған
пиелонефрита

10

б) асқазан немесе ішек немесе ӛт қабының
бӛлігін алып тастауға әкелген

б) удаление части желудка или кишечника или
поджелудочной железы

15

в) асқазанды алып тастауға
г) ӛт қабын алып тастауға

в) удаление желудка
г) поджелудочной железы

20
30

д) асқазанды ішек немесе ӛт қабы бӛлігімен
алып тастау

д) удаление желудка с частью кишечника или
поджелудочной железы

40

Мыналарға әкелген бүйрек жарақаты:
а) бүйректі резекциялау (бӛлігін алып тастау)
б) бүйректі алып тастау
в) нефростома салу
г) жіті бүйрек жетімсіздігі
Гематурияның үдеуімен мыналарға әкелген
қуықтың жарақаты:

Травма почки, повлекшая за собой:
а) резекцию (удаление части) почки
б) удаление почки
в) наложения нефростомы
г) острую почечную недостаточность
Травма мочевого пузыря, с развитием гематурии, повлекшая за собой:

25
50
35
30

а) несеп жолының тарылуы (стриктура)

а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного
канала

20

б) цистостома салуды талап ететін несеп
жолының жүрмеуі

б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение цистостомы

30

Дизурияның, гематурияның үдеуімен
мыналарға әкелген қуықтың жарақаты:

Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за собой:

а) несеп жолының тарылуы (стриктура)

а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного
канала

20

б) цистостома салуды талап ететін несеп
жолының жүрмеуі

б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение цистостомы

30

Мыналарға әкелген анабез бен жатыр [фаллопиялық] түтігінің жарақаты:

Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая за собой:

а) бір анабезді, бір түтікті алып тастау
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и
(жоғалту)
яичника
б) удаление (потерю) двухяичников или двух
б) екі анабезді, екі түтікті алып тастау (жоғалту)
труб
S37.6

S38.2

30

Мыналарға әкелген жатырдың жарақаты:
а) жатырды тұрбаларымен жоғалту

Травма матки, повлекшая за собой:
а) потерю матки с трубами

50

б) 40 жасқа дейінгі әйелдің жатырды жоғалтуы

б) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет

50

в) 40 жастан 50 жасқа дейінгі әйелдің жатырды
жоғалтуы

в) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50
30
лет

г) 50 жас және одан үлкен жастағы әйелдің
жатырды жоғалтуы

г) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и
15
старше

Сыртқы жыныс органдарын травматикалық
ампутациялау:

Травматическая ампутация наружных половых
органов:

а) жыныс мүшесінің бӛлігін ампутациялау
б) бір анабезді ампутациялау
в) жыныс мүшесін түгел ампутациялау
г) екі анабезді ампутациялау

а) ампутация части полового члена
б) ампутация одного яичка
в) ампутация всего полового члена
г) ампутация обоих яичек

Құрсақ, арқаның тӛменгі бӛлігі және/немесе
жамбастың бірнеше бұлшық еттерінің
Травма нескольких мышц и / или сухожилий
S39.7
және/немесе шеміршектерінің жарақаты –
живота, нижней части спины и / или таза сақтандыру сомалары жинақталады, одан артық страховые выплаты суммируются, но не более
емес
ИЫҚ БЕЛДЕУІ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ИЫҚ ЖАРАҚАТТАРЫ (S40-S49)
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)
Оперативті араласуға әкеп соқтырған иық
белдеуінің және/немесе иықтың жарақаты
(ашық репозиция, сынықтардың остеосинтезі,
капсулды-байланыстыру аппаратының,
тамырлардың, нервтердің зақымдануы
кезіндегі операциялар, сүйектен тарту,
бастапқы хирургиялық ӛңдеу және иық
белдеуінің және/немесе иықтың сыртқы
жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді
S45

15

Иық белдеуі және/немесе иықтың деңгейіндегі
қан тамырларының жарақаты (қусырумен):
а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

20
10
40
30

25

Травма плечевого пояса и / или плеча, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного
аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение
5
скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране плечевого
пояса и / или плеча), независимо от числа операций, дополнительно выплачивается
Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или плеча (с проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недоста10
точность

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

S46.7

Иық белдеуі және/немесе иықтың бірнеше
бұлшық еттерінің және/немесе
шеміршектерінің жарақаты – сақтандыру
сомалары жинақталады, одан артық емес

Травма нескольких мышц и /или сухожилий
плечевого пояса и / или плеча - страховые выплаты суммируются, но не более

20

S48.0

Иық буындары деңгейіндегі травматикалық
ампутациялау

Травматическая ампутация на уровне плечевого
65
сустава

S48.1

Иық және шынтақ арасындағы деңгейдегі трав- Травматическая ампутация на уровне между
матикалық ампутациялау
плечевым и локтевым суставами

БІЛЕЗІК ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ҚОЛ ҦШЫ ЖАРАҚАТТАРЫ (S60-S69)
ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И / ИЛИ КИСТИ (S60-S69)

60

Оперативті араласуға әкеп соқтырған білезік
және/немесе қол ұшы жарақаттары (ашық репозиция, сынықтардың остеосинтезі, капсулдыбайланыстыру аппаратының, тамырлардың,
нервтердің зақымдануы кезіндегі операциялар,
сүйектен тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу
және білезіктің және/немесе қол ұшының
сыртқы жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді

Травма запястья и / или кисти, повлекшая за
собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция, остеосинтез отломков, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата,
сосудов, нервов, исключая наложение скелет5
ного вытяжения, первичную хирургическую
обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране запястья и кисти),
независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается

S62.4

Алақан және/немесе қол ұшы сүйектерінің
кӛптеп сынуы, сақтандыру тӛлемдері
жинақталады

Множественные переломы пястных и / или запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не более

20

S62.6

Екі буындағы қозғалысты тоқтауға әкелген
білезік саусақтарының сынуы:

Перелом пальца кисти, повлекший за собой
полное отсутствие движения в двух суставах:

7

Ескерту: тӛлем жарақаттан кейінгі 6 айда
расталған медициналық диагноз негізінде
тӛленеді.

Примечание: выплата производится на основании медицинского диагноза, подтвержденного
не менее чем через 6 месяцев после травмы

S62.7

Саусақтардың кӛптеп сынуы, сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес

Множественные переломы пальцев, страховые
выплаты суммируются, но не более

10

S65

Тамыр жетімсіздігіне әкелген білезік
және/немесе қол ұшы деңгейіндегі қан
тамырлары жарақаты

Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и / или кисти, повлекшая за собой сосудистую недостаточность

15

S68.0

Қол ұшы үлкен саусағын толықтай
травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация большого пальца
кисти полная

15

S68.1

Қол ұшының басқа бір саусағын толықтай
травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация другого одного
пальца кисти полная

10

S68.2

Қол ұшының бір немесе одан кӛп саусағын
толықтай / ішінара травматикалық
ампутациялау

Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти полная / частичная

20/10

Білезікті және/немесе қол ұшын травматикалық Травматическая ампутация запястья и / или
ампутациялау
кисти
ЖАМБАС БУЫНЫ АЙМАҒЫНЫҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ САННЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S70 – S79)
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И / ИЛИ БЕДРА (S70 – S79)
S68.9

45

Оперативті араласуға әкеп соқтырған жамбас
буыны аймағының және/немесе санның
жарақаттары (ашық репозиция, сынықтар
остеосинтезі, капсулды-байланыстыру
аппаратының, тамырлардың, нервтердің
зақымдануы кезіндегі операциялар, сүйектен
тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу және
жамбас буыны аумағының және/немесе санның
сыртқы жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді

Травма области тазобедренного сустава и / или
бедра, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая скелетное вытяжение, первичную хирургическую обработку и удаление гематом
при поверхностной травме и открытой ране
области тазобедренного сустава и бедра), независимо от числа операций, дополнительно выплачивается

5

S72

Ортан жіліктің сынуы

Перелом бедренной кости

20

S74

Жамбас буыны және сан деңгейіндегі
нервтердің жарақаты мыналардың үдеуімен:

Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с развитием:

а) травматикалық неврит
б) нервтің ішінара жарылуы

а) травматического неврита
б) частичного разрыва нерва

10
20

в) нервтің толық үзілісі
S75

Мыналарға әкелген жамбас буыны және сан
деңгейіндегі қан тамырларының жарақаты:
а) қан тамыры айналысының бұзылуына
әкелмеген
б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

S76.7

Оперативті араласуды қажет ететін жамбас
буыны және/немесе сан бұлшық еттерінің және
шеміршектерінің жарақаты – сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес

в) полного перерыва нерва
Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра, повлекшая за
собой:
а) не повлекшая за собой нарушение кровообращения
б) повлекшее за собой сосудистую недостаточность

Жамбас буыны аймағы және санды
Травматическая ампутация области тазобедтравматикалық ампутациялау
ренного сустава и / или бедра
ТІЗЕНІҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ СИРАҚТЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S80-S89)
ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)

S82.1-3
S83.7

Асықты жіліктің сынуы
Тізе буыны бірнеше құрылымдарының
жарақаты – сақтандыру тӛлемдері
жинақталады, одан артық емес

10
30

Травма нескольких мышц и / или сухожилий
области тазобедренного сустава и / или бедра,
25
требующая оперативного вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более

S78

Оперативті араласуға әкеп соқтырған тізенің
және/немесе сирақтың жарақаттары (ашық репозиция, сынықтардың остеосинтезі, капсулдыбайланыстыру аппаратының, тамырлардың,
нервтердің зақымдануы кезіндегі операциялар,
сүйектен тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу
және тізенің және/немесе сирақтың сыртқы
жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді

30

65

Травма колена и / или голени, повлекшая за
собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция, остеосинтез отломков, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата,
сосудов, нервов, исключая наложение скелет5
ного вытяжения, первичную хирургическую
обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране колена и голени),
независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается
Перелом большеберцовой кости

10

Травма нескольких структур коленного сустава
15
- страховые выплаты суммируются, но не более

Мыналардың үдеуімен тізе деңгейіндегі
нервтер жарақаты:

Травма нервов на уровне голени с развитием:

Нервтің ішінара жарылуы
Нервтің толық жарылуы

частичного разрыва нерва
полного разрыва нерва

15
25

S84.7

Тізе деңгейіндегі бірнеше нерв жарақаты,
тӛлемдер жинақталады, одан артық емес

Травма нескольких нервов на уровне голени,
выплаты суммируются, но не более

40

S85

Тізе деңгейінде қан тамырларының жарақаты:

Травма кровеносных сосудов на уровне голени:

а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10

б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

30

S84

S86.7

S88.0
S88.1

Оперативті араласуды қажет ететін тізе
деңгейіндегі бірнеше бұлшық еттің
және/немесе шеміршектің жарақаты –
сақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
артық емес
Тізе буыны деңгейіндегі сирақты
травматикалық ампутациялау
Тізе және табан буындары арасы деңгейінде
сирақты травматикалық ампутациялау

Травма нескольких мышц и / или сухожилий на
уровне и / или голени, требующих оперативно20
го вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более
Травматическая ампутация голени на уровне
коленного сустава

50

Травматическая ампутация голени на уровне
между коленным и голеностопным суставами

40

ТАБАН БУЫНЫ АЙМАҒЫНЫҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТАБАННЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ (S90-S99)
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И / ИЛИ СТОПЫ (S90-S99)

Оперативті араласуға әкеп соқтырған табан
буыны аймағының және/немесе табанның
жарақаттары (ашық репозиция, сынықтар
остеосинтезі, капсулды-байланыстыру
аппаратының, тамырлардың, нервтердің
зақымдануы кезіндегі операциялар, сүйектен
тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу және табан
буыны аймағының және/немесе табанның
сыртқы жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді

Травма области голеностопного сустава и / или
стопы, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение скелетного вытяжения, пер- 5
вичную хирургическую обработку и удаление
гематом при поверхностной травме и открытой
ране области голеностопного сустава и стопы),
независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается

S92.0

Ӛкше сүйегінің сынуы

Перелом пяточной кости

10

S92.7

Табанның кӛптеген сынулары – тӛлемдер
жинақталады, одан артық емес

Множественные переломы стопы - выплаты
суммируются, но не более

10

S94

Табан буыны және/немесе табан деңгейіндегі
жарақат, мыналардың үдеуімен:

Травма нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы с развитием:

Нервтің ішінара жарылуы
Нервтің толық жарылуы

частичного разрыва нерва
полного разрыва нерва

12
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S94.7

Табан буыны және/немесе табан деңгейіндегі
бірнеше нервтің жарақаты – тӛлемдер
жинақталады, бірақ одан артық емес

Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы - выплаты суммируются, но не более

25

S95

Табан буыны және/немесе табан деңгейіндегі
қан тамырларының жарақаты:

Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и / или стопы:

а) тамыр жетімсіздігіне әкелмеген

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
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б) тамыр жетімсіздігіне әкелген

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
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S96.7

Оперативті араласуды қажет ететін табан
буыны және/немесе табан деңгейіндегі бірнеше
бұлшық еттің және/немесе шеміршектің
жарақаты, тӛлемдер жинақталады, одан артық
емес

Травма нескольких мышц и / или сухожилий на
уровне голеностопного сустава и / или стопы,
15
требующая оперативного вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более

S98.0

Табан буыны деңгейіндегі табанды
травматикалық ампутациялау

Травматическая ампутация стопы на уровне
голеностопного сустава

30

Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы - выплаты суммируются, но не более

12

Травматическая ампутация других частей стопы:
а) травматическая ампутация на уровне
плюснефаланговых суставов (отсутствие всех
пальцев)
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей

15

S98.2
S98.3

Табанның екі және одан кӛп бармақтарын
травматикалық ампутациялау - тӛлемдер
жинақталады, одан артық емес
Табанның басқа бӛліктерін травматикалық ампутациялау:
а) табан сүйек-бақайшақтар буындары
деңгейіндегі травматикалық ампутациялау
(барлық бармақтың болмауы)
б) табан сүйектері деңгейіндегі травматикалық
ампутациялау

в) тілерсек сүйектері деңгейіндегі
в) травматическая ампутация на уровне костей
травматикалық ампутациялау
предплюсны
ДЕНЕНІҢ БІРНЕШЕ АЙМАҒЫН ҚАМТИТЫН ЖАРАҚАТТАР (T00-Т07)
ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-Т07)
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Оперативті араласуға әкеп соқтырған дененің
бірнеше аймағының жарақаттары (ашық репозиция, сынықтар остеосинтезі, капсулдыбайланыстыру аппаратының, тамырлардың,
нервтердің зақымдануы кезіндегі операциялар,
сүйектен тарту, бастапқы хирургиялық ӛңдеу
және дененің бірнеше аймағының сыртқы
жарақаты және ашық жарақаты кезінде
гематомаларды алып тастауды қоспағанда),
операциялар санына қарамастан, қосымша
тӛленеді

Травмы, захватывающие несколько частей тела,
повлекшие за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульносвязочного аппарата, сосудов, нервов, исключая
наложение скелетного вытяжения, первичную
5
хирургическую обработку и удаление гематом
при поверхностных травмах и открытых ранах,
захватывающих несколько областей тела),
независимо от количества выполненных операций, дополнительно выплачивается

Т00

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын үстіртін
жарақаттар (қанталау, гематома), 21 күн және
одан артық емделу кезінде - тӛлемдер
жинақталады, одан артық емес

Поверхностные травмы (ушибы с развитием
кровоподтеков, гематом), захватывающие несколько областей тела, при сроках лечения 21
день и более - страховые выплаты суммируются, но не более

12

Т01

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын ашық
жарақаттар, оның ішінде тістелген, тігуді талап
ететін – сақтандыру тӛлемдері жинақталады,
одан артық емес

Открытые раны, в том числе укушенные, требующие наложения швов, захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты
суммируются, но не более

20

Т02

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын сынулар сақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
артық емес

Переломы, захватывающие несколько областей
тела - страховые выплаты суммируются, но не 50
более

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын қапшықтықбайламдық аппаратының шығулары, созылулары - сақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
артық емес
Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын
травматикалық ампутациялау - сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес

Вывихи и / или растяжения капсульносвязочного аппарата, захватывающие несколько
25
областей тела, страховые выплаты суммируются, но не более
Травматические ампутации, захватывающие
несколько областей тела - страховые выплаты
100
суммируются, но не более

Т03

Т05

Т06.2

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын нервтер
Травмы нервов с вовлечением нескольких обжарақаты - сақтандыру тӛлемдері жинақталады, ластей тела - страховые выплаты суммируются, 50
одан артық емес
но не более

Т06.3

Дененің бірнеше бӛлігін қамтитын қан
тамырларының жарақаты - сақтандыру
тӛлемдері жинақталады, одан артық емес

Травмы кровеносных сосудов с вовлечением
нескольких областей тела - страховые выплаты
суммируются, но не более

45

Т06.4

Оперативті араласуды қажет ететін дененің
бірнеше бӛлігін қамтитын бұлшық еттер
және/немесе шеміршектер жарақаттары сақтандыру тӛлемдері жинақталады, одан
артық емес

Травмы мышц и / или сухожилий с вовлечением нескольких областей тела, требующие оперативного вмешательства - страховые выплаты
суммируются, но не более
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ДЕНЕНІҢ ҤСТКІ БЕТІНІҢ ТЕРМИЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ КҤЙІКТЕРІ (Т20-Т25)
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА (Т20-Т25)
Бас және/немесе мойынның екінші дәрежелі
Термический и / или химический ожог головы и
Т20.2.6
термиялық және/немесе химиялық күйігі:
/ или шеи второй степени:

Т20.3.7

а) дененің үсткі бетінің 5 % - 6 %
б) дененің үсткі бетінің 7 % - 8 %
в) дененің үсткі бетінің 9 %-тен артығы

а) от 5 % до 6 % поверхности тела
б) от 7 % до 8 % поверхности тела
в) более 9 % поверхности тела

Бас және/немесе мойынның үшінші дәрежелі
термиялық және/немесе химиялық күйігі:

Термический и / или химический ожог головы и
/ или шеи третьей степени:

а) дененің үсткі бетінің 1 % - 2 %
б) дененің үсткі бетінің 3 % - 4 %
в) дененің үсткі бетінің 5 % - 6 %

а) от 1 % до 2 % поверхности тела
б) от 3% до 4% поверхности тела
в) от 5% до 6% поверхности тела

7
9
10

10
15
25

г) дененің үсткі бетінің 7 % - 9 %

г) от 7% до 9% поверхности тела

30

д) дененің үсткі бетінің 9 %-тен артығы

д) более 9% поверхности тела

45

Термический и/или химический ожог туловища, области плечевого сустава и верхней конечности, запястья и кисти, тазобедренного
сустава и нижней конечности, в т.ч. области
голеностопного сустава и стопы второй степени:
а) от 21% до 30% поверхности тела
б) более 30% поверхности тела

10
15

Дененің, иық буыны аймағының және қол,
білезік пен қол ұшы, жамбас буыны және аяқ,
Т21/22/ 23
оның ішінде табан буыны және табанның
/ 24/ 25.2.6
екінші дәрежелі термиялық және/немесе
химиялық күйігі:
а) дененің үсткі бетінің 21% - 30%
б) дененің үсткі бетінің 30%-тен артығы
Дененің, иық буыны аймағының және қол,
білезік пен қол ұшы, жамбас буыны және аяқ,
Т21/22/ 23
оның ішінде табан буыны және табанның
/ 24/ 25.3.7
үшінші дәрежелі термиялық және/немесе
химиялық күйігі:
а) дененің
б) дененің
в) дененің
г) дененің
д) дененің

үсткі бетінің 1 - 5%
үсткі бетінің 6 - 10%
үсткі бетінің 11 - 20%
үсткі бетінің 21 - 30%
үсткі бетінің 30%

Термический и/или химический ожог туловища, области плечевого сустава и верхней конечности, запястья и кисти, тазобедренного
сустава и нижней конечности, в т.ч. области
голеностопного сустава и стопы третьей степени:
а) от 1 до 5% поверхности тела
б) от 6 до 10% поверхности тела
в) от 11 до 20% поверхности тела
г) от 21 до 30% поверхности тела
д) более 30% поверхности тела
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