
 
 

 

ХАЛЫҚ СК ӨНІМДЕРІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ 

 

Жеке тұлғалар үшін: 

 

1) «Все включено» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы  

2) «Квартирный ответ» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы 

3) «Не горюй!» жеке тұлғаларды жұмысты жоғалту кезінде басқалай қаржы 

залалдарынан ерікті сақтандыру бағдарламасы  

4) «Будьте здоровы!» ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы  

5) «НУРЖОЛ»  көлік құралдарын ерікті сақтандыру бағдарламасы  

6) «Путешественник» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы  

7) «Путешественник плюс» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы 

8) «Мой дом и все что в нем» мүлікті ерікті сақтандыру бағдарламасы  

9) «Самое главное» жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру бағдарламасы  

10) «Авто плюс» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы  

11) «Все будет хорошо!» ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы  

12) «Altynbank» АҚ кепілдегі (жылжымайтын) мүлікті ерікті сақтандыру бағдарламасы  

13) «Қазақстан Халық банкі» АҚ төлем карточкаларын ұстаушыларды ерікті топтық кешенді 

сақтандыру бағдарламасы  

14) «Личный врач для всех» ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы  

15) «Автоплюсonline» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы  

16) «Mini КАСКО» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы  

17) «Твой талисман» жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру бағдарламасы  

18) «Путешественник online» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы 

19) «Квартирный ответ online» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы  

20) «Самое главное online» жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру бағдарламасы  

21) «Не горюй online!» жеке тұлғаларды басқалай қаржы залалдарынан ерікті сақтандыру 

бағдарламасы  

22) «Мой дом и всё, что в нём online» мүлікті ерікті сақтандыру бағдарламасы  

23) «Мой дом и всё, что в нём для работников HalykGroup» мүлікті ерікті сақтандыру 

бағдарламасы  

24) «Самое главное для работников HalykGroup» жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру 

бағдарламасы  

25) «Квартирный ответ для работников HalykGroup» ерікті кешенді сақтандыру 

бағдарламасы  

26) «Халык Protect» жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру бағдарламасы  

  



 
 

Жеке және заңды тұлғалар үшін: 

 

1. «ҚазАгро» АҚ ұлттық басқарушы холдинг» АҚ және оның еншілес компанияларының 

заемшылары тәуекелдерін ерікті сақтандыру бағдарламасы  

2. «Классик-Авто» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы  

3.  «Элеганс-Авто» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы 

4. «Авангард-Авто» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы 

5.  «TFS» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы 

6. Қаржы ұйымдарының заемшылары/ лизинг алушылары үшін автомобиль көлігін ерікті 

сақтандыру бағдарламасы  

7. Қаржы ұйымдарының заемшылары/ лизинг алушылары үшін мамандандырылған 

техниканы (арнайы техниканы) ерікті сақтандыру бағдарламасы  

8. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ қаржы ұйымдарының заемшылары/ лизинг 

алушылары үшін мүлікті ерікті сақтандыру бағдарламасы  

9. Қаржы ұйымдарының заемшылары үшін ерікті титулдық сақтандыру бағдарламасы  

10. Қаржы ұйымдарының заемшылары/ лизинг алушылары үшін жазатайым жағдайдан 

ерікті сақтандыру бағдарламасы  

 

 

МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ 

 

1. Жеке тұлғалар үшін: 

 

1. Көлік құралдары иелерінің АҚЖМС 

 

Заңды тұлғалар үшін: 

 

1. Міндетті экологиялық сақтандыру 

2. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру 

3. Көлік құралдары иелерінің АҚЖМС 

4. Аудиторлық ұйымдардың АҚЖМС  

5. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 

АҚЖМС  

6. Тасымалдаушылардың жолаушылар алдындағы АҚЖМС  

7. Жекеше нотариустардың АҚЖМС  

 


