
 

Ереже 

Басқарма туралы ереже 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

PO-02 04 редакция  2020 жылғы 31 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі  Негізгі бет 

 

 

 

 

 

 «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ   

 Директорлар кеңесінің шешімімен 

Бекітілді  

2020 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 367 хаттама 

 

 

 

 Басқарма туралы ереже  

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 
 

 

 

Ішкі нормативтік құжатқа өзгерістер мен толықтыруларды, ревизияларды тіркеу кестесі: 
 

 Өзгерістер, толықтырулар енгізілді Күні Хаттама № Ревизия 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

  



PO-02 04 редакция 
2020 жылғы 31 желтоқсаннан бастап 

қолданысқа енгізіледі 
2        23 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

§ 1. Мақсаты 

1. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Басқарма туралы осы ережесі (бұдан әрі – 

Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 

(бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне, және басқа ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес әзірленді.  

Ереже «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының (бұдан әрі – Басқарма) 

құқықтық мәртебесін, құрамын, оны қалыптастыру тәртібін және қызметін, Басқарма 

мүшелерінің мәртебесін, құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін, сондай-ақ 

Басқарманың Қоғамның қызметін мониторингілеу тәртібін анықтайды.  

 

§ 2. Пайдалану саласы  

2. Осы Ереженің талаптары Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда, 

Қоғамның барлық қызметкерлерінің қызметіне таратылады.  

3. Осы Ереже Басқарманың жұмысын ұйымдастыруды анықтайды.  

4. Басқарма өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының,  

Қоғам Жарғысының, Корпоративтік басқару кодексінің, және басқа ішкі нормативтік 

құжаттарының нормаларын, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады. 

5. Басқарма Қоғамның алқалы басқарушы органы болып табылады, Қоғамның атынан әрекет 

етеді, оның ішінде, оның мүдделерін білдіреді, Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте мәмілелер жасайды, Қоғамның 

барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады 

және нұсқаулар береді, акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі 

шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.  

6. Басқарма Қазақстан Республикасының заң актілерінде және Қоғамның Жарғысында 

акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның басқа 

органдары мен лауазымды адамдарының ерекше құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі 

бойынша шешім қабылдауға өкілетті.  

7. Басқарма өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.  

8. Осы Ережеде регламенттелген бизнес процестің иегері заң бөлімшесі болып табылады.  

§ 3. Ішкі нормативтік құжатқа жататын құжаттар  

9. Осы Ережеге қосымшалар мыналар болып табылады: 

1) №1 қосымша – түсіндірме жазбаның нысаны; 

2) №2 қосымша – «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының бетпе-бет 

отырысын өткізу туралы хабарламаның нысаны; 

3) №3 қосымша – «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысы 

хаттамасының нысаны; 

4) №4 қосымша – «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының сырттайғы 

отырысын өткізу туралы хабарламаның нысаны; 

5) №5 қосымша – сырттай дауыс беру үшін бюллетеннің нысаны; 

6) №6 қосымша – «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының сырттайғы 

отырысы хаттамасының нысаны. 

§ 4. Жауапкершілік орталықтары  

10. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін құрылымдық бөлімшелерді, 

органдарды, қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің (құрылымдық 
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бірліктерінің) және Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің (бөлімшелерінің) қызметін Қоғамның 

ұйымдық-функционалдық құрылымына сәйкес ұйымдастыратын және (немесе) оған бақылау 

жасайтын Қоғамның басшы қызметкерлерінің қызметіне бақылау жасайды.  

11. Басқарманың қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдардың 

шынайылығы, толықтығы және олардың уақтылы ұсынылуы үшін жауапкершілік Қоғамның 

құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына жүктеледі.  

12. Қоғамның нұсқауларының/шешімдерінің орындалуы үшін жауапкершілік Қоғамның 

құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына жүктеледі. Қоғамның нұсқауларының/шешімдерінің 

орындалуын бақылауды Басқарманың төрағасы немесе ондай бақылау Басқарманың шешімімен 

жүктелген тұлға жетекшілік ететін мәселелері бойынша жүзеге асырады.  

13. Күн тәртібін қалыптастыру және оның мазмұнымен уақтылы Басқарма мүшелерін және 

баяндамашыларды құлақтандыру, Басқарма отырысын жүргізу орнын дайындау, Басқарма 

отырыстарының хаттамаларын рәсімдеу, құжаттардың/материалдардың қағаздағы нұсқасын 

сақтау, қабылданған нұсқаулар/шешімдер туралы орындаушылардың назарына уақтылы жеткізу 

жауапкершілігі Басқарманың хатшысына (бұдан әрі – хатшы) жүктеледі. 

2-ТАРАУ. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР 

§ 1. Басқарманың құрамы, Басқарма төрағасын және мүшелерін сайлау тәртібі, Басқарма 

мүшелеріне қойылатын талаптар, Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату   

14. Басқарманың мүшелер саны кем дегенде 3 (үш) адамды құрайды. 

15. Басқарманы оның жұмысын ұйымдастыратын және үйлестіретін Басқарма төрағасы 

басқарады.  

16. Басқарманың мүшелері қызметін Басқарма төрағасының міндеттер мен өкілеттіктерді 

бөлу туралы ұйымдастырушылық-өкімдік құжатына сәйкес жүзеге асырады және Қоғамның 

атынан сенімхаттың негізінде өзінің құзіреті аясында әрекет етеді. Басқарманың төрағасы 

болмаған кезде, Басқарма мүшелерінің бірі Басқарма төрағасының ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжатына сәйкес оның міндеттерін орындайды.  

17. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, Басқарманың төрағасын 

және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның 

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.  

18. Басқарманың төрағасы және мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесі және (немесе) 

акционері (лері) ұсынған (ұсыным берген) тұлғалардың ішінен сайланады.  

19. Басқарма мүшелеріне үміткерлерді Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына 

Басқарманың төрағасы шығарады.  

20. Басқарма мүшелігіне үміткерлерді ұсыну туралы ұсыныста үміткер туралы ақпарат 

беріледі: тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), жасы, білімі, жұмыс орындары және соңғы 3 

(үш) жылда алған лауазымдары және ұсыныс түскен кездегі лауазымы туралы мәліметтер, 

үміткердің біліктілігін және жұмыс тәжірибесін растайтын ақпарат және үміткердің біліктілігін 

және жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпарат. 

21. Басқарма мүшесіне үміткерді ұсыну туралы ұсыныс:  

1) пошта байланысы арқылы Басқарманың орналасқан жеріне жөнелту;  

2) корпортивтік хатшыға жеке тапсыру жолымен шығарылуы мүмкін.  

22. Бұл ретте шығарылған ұсыныстар кіріс корреспонденцияларын тіркеу тәртібін реттейтін 

Қоғамның ішкі нормативтік құжатына сәйкес тіркеледі. Үміткерді (лерді) ұсыну туралы 

ұсынысты енгізу күні болып Қоғамның ол ұсынысты алу күні (ол пошта арқылы жөнелтілгенде) 

немесе корпоративтік хатшының қабылдау туралы қол қойған күні (жеке тапсырған кезде) 

белгіленеді.  
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23. Басқарма мүшесі жеке тұлға ғана болуы мүмкін. Басқарма мүшелері Қоғамның 

акционерлері және Қоғамның акционері болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері болуы 

мүмкін.  

24. Басқарманың төрағасы және оның мүшелері Қоғамның және оның акционерлерінің 

мүддесі үшін әрекет етулері тиіс, олардың Қоғамның ағымдағы қызметін басқару үшін қажетті 

мінсіз іскерлік беделі, кәсіби біліктілігі, Қоғамның қызмет саласымен қатар, басқару 

саласындағы да арнайы білімі болуы тиіс, сондай-ақ өзіне жүктелген міндеттерді тиісінше 

орындауға міндетті.  

25. Басқарманың төрағасына және оның мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптары және 

уәкілетті органның оларды тағайындауға (сайлауға) келісім беру тәртібі Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленеді.  

26. Қоғамның атынан Басқарманың төрағасымен еңбек шартына (оған өзгерістер және 

(немесе) толықтыруларға) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе бұл әрекетке 

Қоғамның Директорлар кеңесі уәкілетті еткен тұлға қол қояды.  

27. Басқарманың төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін Қоғамың Директорлар кеңесі 

мерзімінен бұрын бұза алады.  

28. Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын бұзу үшін негіздемелер болып 

мына жағдайлар болып табылады, және олармен шектелмейді: 

1) Басқарма мүшесі әркеттерінің Қоғамға айтарлықтай залал келтіруі; 

2) Қоғамның іскерлік беделіне залал келтіру; 

3) қасақана қылмыс жасау; 

4) Қоғамның қатысуымен мәміле жасауда өзінің қызығушылығының болуын жасыру; 

5) өзінің міндеттерін нашар орындау; 

6) Қоғам Жарғысының ережелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 

нормаларын және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын бұзуы; 

7) Қоғамның Директорлар кеңесін хабардар етпестен басқа ұйымдардың жұмысына өзінің 

қатысатындығы туралы ақпаратты бүгу; 

8) Қоғамның мүлкіне билік етуден өз пайдасын алу.  

29. Басқарманың төрағасы мен мүшелері өз бастамалары бойынша Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасында қарастырылған тәртіпте өзінің өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын бұзуға құқылы. Еңбек шартын бұзу туралы өтінішті Басқарма төрағасы Қоғамның 

Директорлар кеңесі төрағасының, ал Қоғамның Басқарма мүшесі Қоғамның Басқармасы 

төрағасының атына жазбаша толтырады. Басқарманың төрағасының/мүшесінің өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарында белгіленген тәртіпте қабылдайды.  

30. Басқарма мүшлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу еңбек шартына, сондай-ақ 

Қоғамның басшы қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу тәртібін реттейтін Қоғамның 

ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.  

31. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек Қоғамның Директорлар кеңесінің рұқсаты боған 

кезде ғана жұмыс жасауға құқылы.  

Басқарманың төрағасы атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын 

атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның басшысының лауазымын атқаруға құқылы емес. 

Басқарманың төрағасы Қоғамның Диреткорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі 

комитеттерінің төрағасы лауазымдарына тағайындала алмайды.  

32. Басқарманың мүшесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында төрағалық ете 

алмайды.  

33. Басқарманың төрағасынан басқа мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлануы 

мүмкін емес. 
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§2. Басқарманың құзіреті 

34. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді. 

35. Басқарманың құзіретіне мына мәселелер жатады: 

1) оларды бекіту акционерлердің жалпы жиналысының немесе Қоғамның Директорлар 

кеңесінің құзіретіне жататын Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру және ішкі 

бақылау мәселелері бойынша тиісті ішкі нормативтік құжаттарын (саясаттарын және басқа ішкі 

нормативтік құжаттарын) нормативтік-құқықтық акт талаптарына сәйкес әзірлеу; 

2) оларды бекіту Қоғамның басқа органдарының құзіретіне жатқызылған құжаттарды 

қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді; 

3) Директорлар кеңесінің талқысына Қоғамның тиісті кезеңге бюджетті әзірлейді және 

талқыға шығарады; 

4) Қоғамның бюджетінің, корпоративтік стратегиясының орындалуына мониторинг жасау, 

Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген мерзімде қарастыруы үшін олардың 

орындалуы туралы есептерді дайындау және Директорлар кеңесіне бағыттау; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның Жарғысында белгіленген 

тәртіппен Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына қаржылық есептілікті 

(бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы 

есеп және Қазақстан Републикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы 

заңнамасына сәйкес басқа есептілік) беру; 

6) уәкілетті органға шынайы және толық реттеушілік есептілікті уақтылы ұсынуды 

қамтамасыз ету; 

7) жылжымайтын мүлік объектілерімен мәміле жасасу туралы шешімдерді қабылдау, егер 

бұл мәселеге қатысты шешімді қабылдау Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмайтын жағдайларды санамағанда; 

8) егер заемдарды алу Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатпаса, Қоғамның 

қарыздарды алу мәселелерін қарастырады; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шарттарды жасасу туралы 

шешімдерді қабылдау; 

10) Қоғам Директорлар кеңесінің белгілеген лимиті шегінде сақтандыру (қайта сақтандыру) 

шарттарын жасасу жөніндегі шешімдерді қабылдау; 

11) Қоғам Директорлар кеңесінің белгілеген лимиті шегінде сақтандыру төлемдерін жүзеге 

асыру туралы шешімдер қабылдау; 

12) Жарғының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келуін 

мониторингілеу және бақылау; 

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте филиалдардың және 

өкілдіктердің бірінші басшыларын тағайындау (сайлау) туралы шешімдер қабылдау; 

14) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарастыруы және бекіуі үшін Қоғамның ұйымдық 

құрылымының жобасын дайындау және ұсыну; 

15) ішкі және сыртқы аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен 

кемшіліктерді жоюды қамтамасыз ету; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына кереғар келмейтін 

және Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер. 

§3. Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бөлігіндегі міндеттері 

36. Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиісінше қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында 

Басқарма: 

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бөлігіндегі белгіленген мақсаттарға және 

әдістерге сәйкес Қоғамға күн сайын басшылық етеді; 
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2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылауды тиімді қамтамасыз ететін Қоғамның 

Директорлар кеңесі, алқалы органдары, Басқармасы мен құрылымдық бөлімшелері арасында 

ақпараттармен алмасу тәртібін бекітеді; 

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің нұсқауларын, ішкі аудит бөлімшесінің ұсынымдары мен 

ескертулерін, тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшенің уәкілеті мемлекеттік органның 

талаптары мен шараларын орындау жөніндегі ұсынымдарын жүзеге асырады; 

4) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі саясатты іске асыру мақсатында ішкі 

нормативтік құжаттарды бекітеді; 

5) Қоғамның төлем қабілеттілігі маржасының қажетті жеткіліктілік деңгейін сақтау 

мақсатында активтерді әртараптандыру, капиталдың, тәуекелдердің табыстылығы, өтімділігі 

және жеткіліктілігі жөніндегі бағдарларды анықтайды; 

6) Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәуекелдер лимиттерінің шектерінде 

операциялардың түрлері бойынша тәуекелдер лимиттерін бекітеді; 

7) тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшенің ай сайынғы есептері негізінде көрсетілген 

лимиттердің сақталуын бақылаудағы тиімді шараларды қабылдау; 

8) тарифтік саясаттың тәуекелдер бойынша шынайы статистиканың негізінде тәуекелдерді 

дамытудағы болжалды үрдістерге сәйкестігін қамтамасыз етеді; 

9) ұйым үшін ықтимал тәуекелді ұсынатын ішкі және сыртқы экономикалық факторларға 

жүйелі түрде талдау жүргізуді, олардың Қоғамның қаржылық көрсеткіштеріне әсер ету деңгейін 

бағалауды қамтамасыз етеді; 

10) ағымдағы және болашақтағы экономикалық ортаны, нормативтік-құқықтық базаны, 

капиталдық мөлшерін есепке ала отырып, жылдық бюджеттерді, стратегиялық жоспарды жасау 

бөлігінде Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар береді; 

11) қаржылық тұрақсыздық және төтенше жағдайлар талаптарында іс-шаралар жоспарын 

орындауға және Қоғамның Директорлар кеңесіне тоқсан сайынғы есепті ұсынуды бақылайды; 

12)  шарттар бойынша қарым-қатынастарды, Қазақстан Республикасының сақтандыру және 

сақтандыру қызметі, міндетті сақтандыру, акционерлік қоғамдар, бағалы қағаздар нарығы, 

қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының, Қоғамның қаржы құралдарымен 

операциялар жүргізуді реттейтін Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын 

сақтауға ұдайы талдау жүргізеді; 

13) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің болжалды және ықтимал тәуекелдерді, 

белгіленген лимиттер шегінде тәуекелдердің мөлшерін басқару саясатын сақтауын бақылайды; 

14) олардың нарықтық құнының серпінін есепке ала отырып, қаржы құралдарымен 

операциялардан түсетін табыстардың (шығындардың) өзгерісіне талдау жүргізуді қамтамасыз 

етеді; 

15) Қоғамның меншікті капиталының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап 

етілетін ең төменгі деңгейге сәйкестігін қамтамасыз етеді; 

16) сыртқы аудиторлардың ұсынымдарын есепке ала отырып, есеп және есептілік жүйесін 

жетілдіруді қамтамасыз етеді; 

17) аудиторлық есептерге талдау жасайды және Директорлар кеңесіне анықталған 

кемшіліктерді жою жөніндегі тиісті шараларды қабылдау бойынша ұсыныстар береді. 

37. Басқарма қайта сақтандыру тәуекелін тиімді басқару мақсатында жыл сайын қайта 

сақтандыру саясатының ағымдағы нарықтық талаптарға сәйкестігін бағалайды және қажет 

болғанда, оны қайта қарастыруды жүзеге асырады.  

38. Басқарма сақтандыру резервтерінің жетімсіздік тәуекелін тиімді басқару мақсатында 

мыналарды жүзеге асырады: 
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1) сақтандыру резервтерін қалыптастыру саясатын әзірлеу және оны тиімді жүзеге асыруды 

қамтамасыз ету; 

2) адекватты сақтандыру резервтерін қалыптастыру үшін қажетті статистикалық деректерді 

жинау, өңдеу және талдау жөніндегі ішкі рәсімдерді әзірлеу және оларды тиімді жүзеге асыруды 

қамтамасыз ету; 

3) сақтандыру резервтерін уақтылы қалыптастыруға бақылау жасау; 

4) ұйымның штатында жеткілікті біліктілік деңгейі бар актуарий штатының болуын 

қамтамасыз ету; 

5) залалдарды есепке алу журналын жүргізу тәртібі мен мазмұнын анықтау. 

39. Инвестициялық тәуекелдерді тиімді басқару мақсатында Басқарма: 

1) қаржы құралдарымен, оның ішінде, қаржы құралдары нарығындағы бағалардың күрт 

ауықтуымен («stop-loss» лимиттері) байланысты операциялар бойынша шамадан тыс 

шығындарын, сондай-ақ оларға қол жеткізгеннен кейін қаржы құралының нарықтық құнының 

төмендеу мүмкіндігі артатын («take-profit» лимиттері) қаржы құралдары бойынша бағаның және 

кірістіліктің дағдарыстық деңгейін болдырмау жөніндегі жедел рәсімдерді анықтайды; 

2) қаржы құралдары нарығының көлеміне және динамикасына және қаржы құралының 

өтімділігіне сәйкес лимитттерді және залалдардың барынша мүмкін көлемін қайта қарастыруға 

мұрындық болды; 

3) инвестициялық қоржынның кредиттік, проценттік және валюталық тәуекелдерге 

шалдыққыштығы туралы қорытындыны дайындайды және оны Қоғамның Активтер мен 

пассивтерді басқару кеңесінің қарауына ұсынады. 

40. Активтерді инвестициялық қоржынды басқаратын басқарушыға берген кезде Басқарма 

инвестициялық қоржынды басқарушымен шартта мына талаптардың қарастырылуын 

қамтамасыз етеді: 

1) инвестициялық қоржынды басқарушының Қоғамның инвестициялық саясатын мүлтіксіз 

сақтауын; 

2) тәуекелдерді мониторингілеу үшін ақпараттармен тиімді алмасу, оның ішінде, күйзеліс-

тестингін жүзеге асыру; 

3) инвестициялық қоржынды басқару нәтижесінде ұйымдардың қасақана әрекеттердің 

салдарынан залалдар келтіруі үшін инвестициялық қоржынды басқарушының жауапкершілігі. 

41. Операциялық, ілеспе тәуекелдерді басқару мақсатында Басқарма:  

1) жыл сайын Қоғамның ағымдағы қызметінің және оның корпоративтік стратегиясының 

сәйкестігін есепке ала отырып, төтенше ахуалдар жағдайына жоспарды және Қоғам қызметінің 

кідіріссіз қызметін қамтамасыз ету жоспарын қарастырады; 

2) құпия ақпараттардың жылыстауын және төмендегілерді қарастыратын ақпараттық 

деректердің бұрмалануының алдын алу рәсімдерін бекітеді: 

 шектеулі қолжетімділігі бар ақпараттық деректердің тізбесі; 

 қолжетімділік алу тәртібі; 

 ақпараттық деректерге қолжетімділікті бақылау тәртібі; 

 ақпараттық деректерге қолжетімділігі бар тұлғалардың тізбесі. 

3) жабдықты инспекциялаудан және аталған жабдықтың жұмысы туралы есептерді 

тексеруден тұратын, іркілістердің алдын алу жөніндегі рәсімдерді бекітеді. 

42. Комплаенс тәуекелді тиімді басқару мақсатында Басқарма мыналарды қамтамасыз етеді: 

1) комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты қабылдау және оны қызметкерлердің 

назарына жеткізу; 

2) комплаенс тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты сақтау және Қоғамның Директорлар 

кеңесіне тоқсан сайын есептер ұсыну; 
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3) комплаенс тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша, оның ішінде, қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері 

бойынша Қоғамның қызметкерлеріне арналған ішкі нормативтік құжаттарды дайындау; 

4) комплаенс тәуекелдерге әкеп соқтыратын бұзылыстар табылған жағдайда, тиісті түзету 

немесе тәртіптік шараларды қабылдау; 

5) міндетті ішкі бақылауға жататын операцияларды және күдікті операцияларды автоматы 

түрде уақтылы анықтау мақстанда Қоғамның бағдарламалық қамсыздандыруын жетілдіру; 

6) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру өтінішінің нысанында сақтандыру және сақтандыру 

қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, Қоғамның 

сақтандыру ережелерінде қарастырылған жалған мәліметтерді ұсыну салдарларына 

сілтемелердің болуы; 

7) сақтандыру төлемдері жөніндегі бөлімшелердің қызметкерлерін алаяқтық 

индикаторларына және белгілеріне оқыту; 

8) арыздарды, жолдауларды қарастыру және дауларды реттеу тәртібін бекіту, талаптарды 

уақтылы реттеу, сондай-ақ сақтандыру төлемдеріндегі тенденцияларды анықтау бойынша 

қызметті қадағалауға мүмкіндік беретін олардың стаистикалық дерекқорын жүргізу. 

43. Басқарма Қоғам жүргізетін операцияларға байланысты ықтимал тәуекелдерді 

сәйкестендіреді және бағалайды, тәуекелдерді басқаруды регламенттейтін рәсімдерді 

қолданады.  

44. Осы Ережеде және Қоғамның басқа ішкі құжаттарында қарастырылған Басқарманың 

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері аясындағы міндеттері Қазақстан 

Республикасының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі 

заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.  

§4. Басқарманың Қоғамның қызметін мониторингілеу тәртібі  

45. Басқарма Директорлар кеңесі бекіткен рұқсат етілетін лимиттерді сақтай отырып, негізгі 

қызметті (сақтандыру/ қайта сақтандыру) жүзеге асыру үшін жауапты Қоғамның бөлімшелері 

бойынша қаржы ресурстарының бөлінуіне мониторинг жасайды.  

46. Басқарма олардың Директорлар кеңесі бекіткен рұқсат етілетін лимиттер шегінде 

сақталуы мақсатында Қоғамның кірістеріне (шығыстарына) ай сайын мониторинг жасайды.  

47. Басқарма Қоғамның қызметіне мониторинг жасау мақсатында Қоғамның тиісті 

құрылымдық бөлімшелерінен және басшы қызметкерлерінен Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарында бекітілген тәртіпте және мерзімде мерзімдік басқару және басқа есептілікті алып 

отырады.  

48. Қоғамның қызметіне жүргізілген мониторинг нәтижесінде Басқарма Директорлар 

кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарында бекітілген тәртіпте және мерзімде тиісті басқару және басқа есептілікті ұсынады. 

49. Басқарма жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың ақпан айынан кешіктірмейтін 

мерзімде Директорлар кеңесіне жасалынған жұмыстар туралы есеп тапсырады. 

§5. Басқарма төрағасының өкілеттігі 

50. Басқарма төрағасы: 

1) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады; 

2) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің 

орындалуын ұйымдастырады;  

3)  үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 

4)  үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 

5)  Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 

Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан 
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босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар 

қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық 

айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, 

Басқарманың және Қоғамның ішкі аудит бөлімшесінің, тәуекелдерді басқару бөлімшесінің 

құрамына кіретін қызметкерлерді, комплаенс және корпоративтік хатшыны қоспағанда, Қоғам 

қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 

6)  өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 

7)  Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және 

жауапкершілікті бөледі; 

8)  Қоғамның штаттық кестесін бекітеді; 

9) Қоғам Жарғысында және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар 

кеңесінің шешімдерінде және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген, оның 

ішінде, Қоғамның басқа органдарының құзіретіне жатқызылмаған өзге де функцияларды жүзеге 

асырады. 

§6. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 

51. Басқарма төрағасының және мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, осы Ережемен, сондай-ақ олардың 

әрқайсысымен Қоғам жасасатын еңбек шартына сәйкес анықталады.  

52. Басқарма төрағасы және мүшелері: 

1) Басқарманың құрамында әрекет ете отыра, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық 

жасау жөніндегі мәселелерді шешуге;  

2) Басқарманың жұмыс жоспарын, Басқарма отырысының күн тәртібін қалыптастыру 

бойынша жазбаша ұсынымдарын енгізуге; 

3) Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша анықтамалар ұсынуға, 

өтініштер жасауға, ұсыныстар және (немесе) ескертулер енгізуге; 

4) Басқарма отырысын шақыруды талап етуге; 

5) Басқарманың шешімімен келіспеуін жазбаша түрде білдіруге және оны Директорлар 

кеңесінің назарына жеткізуге; 

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс жасауға, оларда 

еңбекақыны болжамайтын қандай да бір лауазымдарды иеленуге; 

7) Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарманың әрбір мүшесі сенімхаттың негізінде 

Қоғамның ішкі ережелеріне сәйкес үшінші тұлғалармен өзара әрекет жасасуға құқылы; 

8) Басқарманың жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелері (құрылымдық бірліктері) 

шегіндегі олардың құзіретіне жатқызылған мәселелер жөнінде құқықтық сипаттағы құжаттарға: 

өкімдерге, актілерге, хаттамаларға, бұйрықтарға Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында 

қарастырылған тәртіпте және талаптарда қол қоюға; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және Қоғам олардың 

әрқайсысымен жасасқан еңбек шарттарында қарастырылған басқа құқықтарды жүзеге асыруға 

құқылы.   

53. Басқарма төрағасы және мүшелері: 

1) Басқарманың отырыстарына қатысуға, өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға 

және Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделерін барынша білдіретін тәсілдерді 

пайдалануға; 

2) Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Қоғамның 

басқармасының шешімдерін және тапсырмаларын орындауға, Қоғамның Жарғысының және 

ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын орындауға; 
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3) тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге; 

4) Басқарма отырысын шақыруға бастамашы болу, Басқарма төрағасын ақпараттандыру 

жолымен немесе басқа қолжетімді тәсілмен залалдардың алдын алу, Қоғамның қызметін 

оңтайландыру үшін қажетті шараларды жасауға міндетті. 

54. Басқарма:  

1) оның құзіретіне жататын барынша маңызды сұрақтарды қарастыру үшін жұмыс органдарын 

немесе комитеттерін құруға; 

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашы болуға құқылы. 

55. Басқарма Қоғамның қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның 

Жарғысына, Қоғамның қызметінде қолданылатын халықаралық стандарттарға және Қоғамның 

басқа ішкі нормативтік құжаттарын қатаң сақтанып, жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.  

56. Басқарма қызметкерлердің денсаулығын және олардың еңбегінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге бағытталған Қоғамның саясатын іске асыруға бақылауды қамтамасыз етеді 

және қажет болған жағдайда, егер аталған шараларды іске асыру үшін Директорлар кеңесінің 

шешімі қажет болса, Директорлар кеңесіне оны жетілдіру жөніндегі шараларды ұсынады.  

57. Басқарма қажеттілігіне қарай Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген 

тәртіпте және мерзімде басқарушылық есептілікті ұсыну немесе Қоғамның Директорлар 

кеңесінің шешім қабылдауын талап ететін мәселелерді Қоғамның Директорлар кеңесінің 

қарауына шығару жолымен өзінің қызметі туралы есеп береді. 

58. Басқарманың мүшелері Басқарманың төрағасын олар жетекшілік ететін мәселелер 

аясындағы істердің жайы туралы ақпараттандырып отыруы тиіс.  

59. Басқарманың төрағасы және мүшелері Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына және 

акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне 

кереғар, сонымен қатар жеке мақсаттарында пайдаланбауы немесе пайдалануға жол бермеуі 

және мәмілелер жасасу кезінде өзінің лауазымдық жағдайын теріс пайдаланбауы тиіс. 

60. Басқарманың төрағасы және мүшелері, сондай-ақ олардың аффилийрленген тұлғалары 

(қарапайым көңіл бөлу белгісінен немесе ресми іс-шаралар жүргізу кезіндегі сувенирлерден 

басқа) мақсаты олардың қызметіне немесе олар қабылдайтын шешімдерге әсер ету болып 

табылатын сыйлықтар немесе басқа тікелей немесе жанама пайдалар алмауға тиіс.  

61. Басқарманың төрағасы және мүшелері олардың мүдделері мен Қоғамның мүдделері 

арасында қақтығыстың туындауына әкеп соқтыруы мүмкін әрекеттерді жасаудан бас тартуы 

тиіс, ал ондай қақтығыс туындаған жағдайда, ол туралы дереу Қоғамның Директорлар кеңесіне 

және корпоративтік хатшысына хабарлауы тиіс.  

62. Басқарманың төрағасы және мүшелері Қоғамның қызметі туралы ақпараттардың 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жариялануына және ұсынылуына 

бақылау жасайды.  

63. Басқарманың төрағасы және мүшелері Қоғам туралы оларға белгілі кез келген құпия 

және инсайдерлік ақпаратты, сақтандыру құпиясын және Қоғамның коммерциялық құпиясын 

жарияламауға міндетті. Құпиялылықты сақтау міндеттемесі Басқарманың мүшесі қызметтік 

міндеттерін орындау мерзімі аяқталғаннан кейінгі 5 (бес) жыл ішінде күшінде болады.  

64. Қызметкерлерге еңбегі үшін сыйақы және басқа материалдық ынталандыру шараларын 

белгілеу кезінде Басқарма қызметкердің Қоғамның қызметіне сіңірген еңбегін және еңбекақыға 

әсер ететін басқа факторларды есепке алады, сыйақы және материалдық ынталандыру 

шараларын белгілеу критерийлерін анықтайды (бекітеді). 

65. Басқарма қызметкердің Қоғамның тиімді жұмысына қызығушылық атмосферасын 

қалыптастырады.  
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§ 7. Басқарманың жұмыс регламенті 

66. Басқарманың отырыстары әдеттегіде қажеттілігіне қарай, аптасына 1 (бір) реттен кем 

емес, Басқарма төрағасының не Басқарма мүшелерінің бірінің бастамасы бойынша жүргізіледі.  

Басқарманың отырысында сұрақтарды талқылау үшін Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелерінің басшылары бастамашылық жасайды.  

67. Басқарма төрағасының және (немесе) Басқарма мүшелерінің талаптары бойынша 

Басқарма өзінің отырыстарында күн тәртібіне енгізілмеген сұрақтарды, егер отырысқа қатысып 

отырған Басқарманың барлық мүшелері келісетін болса, қосымша қарастыруға құқылы.  

68. Басқарманың төрағасы және мүшелері Басқарма отырысының күн тәртібі бойынша 

ескертулер мен ұсыныстар енгізуге құқылы.  

69. Басқарманың отырыстарын Басқарма төрағасы, ол болмаған жағдайда Қоғамның 

ұйымдастырушылық-өкімдік құжатына сәйкес оны ауыстыратын тұлға жүргізеді.  

70. Басқарманың отырыстарында қарастырылатын материал Қоғамның бастамашы 

құрылымдық бөлімшесі арқылы мынадай жүйелілікте электронды құжат айналымы жүйесінде 

(ЭҚАЖ) қалыптастырылады: 

- бастамашы құрылымдық бөлімше басшысының келісімі; 

- Қоғамның ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымына сәйкес бастамашы 

құрылымдық бөлімшенің қызметін үйлестіретін және (немесе) оған бақылау жасайтын, 

жетекшілік есетін басшының келісімі; 

- Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің келісімі; 

- Басқарма төрағасының, ол болмаған жағдайда Қоғамның ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжатына сәйкес оны ауыстыратын тұлғаның рұқсат ететін таңбасын алу; 

- хатшының ЭҚАЖ-да келісілген материалды алуы; 

- бастамашы құрылымдық бөлімше түсіндірме жазбаны қоспағанда, ЭҚАЖ-да келісілген 

материалдық қағаз нұсқадағы түрін хатшыға, Басқарманың отырысы басталар мерзімнен 

кешіктірмей ұсынады. 

71. Басқарманың қарауына дайындалған материал мыналардан тұруы тиіс: 

- осы Ережеге № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалатын түсіндірме жазбадан; 

- түсіндірме жазбаға қосымшалар (егер оларға сілтемелер болатын болса); 

- келіспеушілік хаттамасы (реттелмеген келіспеушіліктер болған кезде); 

- нақты мәселе бойынша шақырылуы жоспарланған, Т.А.Ә. және лауазымы (қажет болған 

жағдайда) көрсетілген тұлғалардың тізімі; 

- қарастыру және шешім қабылдау үшін қажетті басқа құжаттар.  

Түсіндірме жазба материал ЭҚАЖ-ға жіберілгенге дейін коропоративтік электронды пошта 

арқылы корпоративтік хатшымен келісіледі. Ұсынылған түсіндірме жазбасы белгіленген 

нысанға сәйкес келмеген жағдайда, хатшы материалды түзетуді немесе қосымша 

құжаттар/қорытындылар ұсынуды талап етуге құқылы.  

Ұсынылған материал белгіленген нысанға сәйкес келмеген жағдайда, сондай-ақ мүдделі 

құрылымдық бөлімшелердің не осы Ережеге сәйкес Басқармаға жөнелтілетін материалдарды 

міндетті түрде келісуі тиіс тұлғалардың ескертулері болған жағдайда, хатшы материалдарды 

түзетуді немесе қосымша құжаттар/қорытындылар ұсынуды талап етуге құқылы.  

72. ЭҚАЖ-да алынған материалдардың негізінде хатшы отырысты өткізерден 1 (бір) жұмыс 

күні бұрын Басқарма отырысының күн тәртібінің жобасын жасайды және ЭҚАЖ арқылы 

Басқарма төрағасының немесе оны ауыстыратын тұлғаның бекітуіне жөнелтеді.  

73. Басқарманың отырыстарын жүргізу бетпе-бет және сырттайғы нысандарда жүргізіледі. 

Сырттай дауыс беру Басқарма отырысына қатысып отырған мүшелерінің дауыс беруімен бірге 

(аралас дауыс беру) қолданылуы мүмкін. Басқарманың бетпе-бет отырыстары сондай-ақ аудио/ 
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бейнеконференц-байланыс арқылы нақты уақыт режимінде жүргізілуі мүмкін. Басқарманың 

отырысын жүргізу нысаны туралы шешімді Басқарма төрағасы қабылдайды.  

74. Басқарманың отырысын жүргізу туралы Басқарма отырысын жүргізу нысанына қарай 

осы Ережеге № 2 немесе № 4 қосымшаларға сәйкес нысан бойынша жасалатын хабарламаны 

хатшы Басқарманың әрбір мүшесіне 1 (бір) жұмыс күні бұрын жөнелтеді. Хабарламаға алдын-

ала танысу үшін күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар бірге тіркеледі. Басқарманың 

отырысы сырттайғы нысанда жүргізілген жағдайда, хабарламамен және материалдармен бірге 

осы Ережеге № 5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған сырттай дауыс беру үшін 

бюллетень жөнелтіледі.  

75. Басқарманың төрағасы және мүшелері күн тәртібіндегі мәселе бойынша бюллетень мен 

материалдарды алу кезінде, бюллетеньдерді қабылдаудың түпкілікті күніне дейін 1 (бір) жұмыс 

күні бұрын хатшыға тиісті жазбаша негіздеме жөнелте отырып, аталған мәселені Басқарманың 

бетпе-бет нысандағы отырысында қарастыру жөніндегі ұсынысты шығаруға құқылы. Аталған 

жағдайда Басқарманың отырысын жүргізу қажеттілігі туралы шешімді Басқарма төрағасы 

қабылдайды.  

76. Егер Басқарманың мүшесі Басқарманың отырысына қатыса алмайтын болса, ол туралы 

ол хатшыны кез келген қолжетімді тәсілмен (жазбаша, ауызша), отырыс туралы хабарлама 

Басқарманың отырысы болатын күні жөнелтілген жағдайларды қоспағанда, Басқарманың 

отырысы басталатын күнге дейін 1 (бір) жұмыс күні бұрын хабардар етеді.  

77. Басқарманың отырысын жүргізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санынан 50 

(елу) және одан көп процентті құрайды.  

78. Басқарманың әрбір мүшесінің 1 (бір) дауысы бар. Басқарманың шешімдері Басқарма 

мүшелерінің жәй көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Басқарманың 

бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге рұқсат етілмейді. Дауыстар бірдей 

болған кезде, Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.  

79. Басқарманың отырысында хатшы Басқарма мүшелерінің назарына Басқарманың қатысып 

отырған/ қатыспаған (олардың болмау себептерін көрсетіп) мүшелері және отырысқа 

шақырылған тұлғалардың тізбесін жеткізеді.  

80. Басқарманың отырысы ашылғаннан кейін күн тәртібіндегі мәселелер қарастыру кезеңіне 

өтеді.  

81. Баяндамашы қысқаша нысанда қатысып отырған Басқарма мүшелеріне қарастырылып 

отырған мәселенің мәні, қарастырылып отырған сұрақ бойынша негізгі тұжырымдар мен 

ұсыныстар туралы хабарлайды.  

82. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша баяндамашы Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің 

басшысы – қарастырылып отырған мәселенің бастамашысы болып табылады. Қоғамның 

құрылымдық бөлімшесінің басшысы болмаған (сырқаттануына, іссапарда болуына, демалыста 

болуына байланысты және басқа дәлелді себептермен) оны ауыстыратын тұлға баяндамашы 

болады.  

83. Басқарманың мүшесі пікірталастарға қатысуға және Басқарма отырысына қатысушы 

баяндамашыларға сұрақтар қоюға құқылы.  

84. Басқарманың отырыстарына күн тәртібіндегі мәселе бойынша шақырылған тұлғалар, 

оның ішінде Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшылары қатыса алады. 

85. Мәселелерді қарастыру кезінде хатшы ескертулер/ түсіндірмелер болған кезде 

тапсырмаларды орындау мерзімдері және жауапты орындаушылар мазмұндалған шешімдердің 

жобасын жасайды. Егер Басқарма шешімді қабылдау кезінде нақты тапсырманы орындау 

мерзімін анықтаса, онда оған аталған тапсырма берілген тиісті құрылымдық бөлімше оны 

орындауға отырыстың хаттамасын/ отырыстың хаттамасынан үзінді көшірмені алғанға дейін 

күтпей, бірден кірісуге міндетті. Егер шешімде тапсырманы орындаудың нақты мерзімі 
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көрсетілмесе, ондай тапсырма отырыс аяқталған сәттен бастап күнтізбелік 1 (бір) ай ішінде 

орындалуы тиіс.  

86. Басқарма отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені қарастыру егер оның құзіретіне 

аталған мәселе кіретін Басқарманың мүшесі болмаған кезде, кейінге қалдырылуы мүмкін. 

Мұндай шешім ол шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Басқарманың 

қатыспаған мүшесінің назарына жеткізіледі. Басқарманың әрбір мүшесі Басқарманың күн 

тәртібінде қарастырылып отырған мәселелері бойынша өзінің объективті пікірін білдіруге 

құқылы. Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселе (лер) бойынша Басқарма қабылдаған 

шешіммен келіспеген жағдайда, Басқарманың мүшесі өзінің көзқарасын (ерекше пікірін) 

жазбаша нысанда мазмұндауға құқылы. Басқарманың шешімімен келіспеген жағдайда, 

Басқарманың мүшесі талап етуге құқылы, ал хатшы ерекше пікірді хаттамаға енгізуге міндетті. 

87. Басқарманың шешімдері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және 

Қоғамның Жарғысына кереғар келмеуі тиіс.  

88. Басқарма оған тек Басқарманың мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырыс жүргізу 

туралы шешім қабылдауға құқылы.  

89. Басқарманың бетпе-бет нысанда жүргізілген отырыстарында қабылданған шешімдер осы 

Ережеге № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған хаттама түрінде, отырыс 

жүргізілгеннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді және оған Басқарма 

төрағасы, мүшелері және хатшы қол қояды.  

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Басқарманың шешімдері Басқарманың 

төрағасынан және мүшелерінен оларды қабылдау күні аяқталғанға дейін алынған, сырттай 

дауыс беруге арналған бюллетеньдер негізінде ресімделеді және осы Ережеге № 6 қосымшаға 

сәйкес бюллетеньдерді қабылдау уақыты аяқталғаннан кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен 

кешіктірмей жасалған хаттама түрінде ресімделеді және оған Басқарманың төрағасы мен хатшы 

қол қояды.  

Осы тармақта белгіленген, хаттаманы ресімдеу және оған қол қою мерзімдері Басқарма 

мүшелері және (немесе) хатшысы үшін қашықтықтан жұмыс жасау нысаны енгізілген кезде, 

Басқарма төрағасының келісімімен ұзартылуы мүмкін.  

90. Басқарма отырыстарының хаттамалары Басқарманың мүшелеріне, сондай-ақ Қоғамның 

Директорлар кеңесі мүшелеріне және ішкі аудит қызметіне олардың талабы бойынша танысуға 

берілуі мүмкін. Басқарманың хатшысы баяндамашының, оның ішінде шақырылған және 

(немесе) басқа мүдделі тұлғалардың назарына, егер Басқарманың шешімі оның (олардың) 

мүдделеріне қатысты болса, Басқарманың хаттамасына қол қойған күннен бастап 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде Басқарма хаттамасының үзінді көшірмесін жеткізеді.  

91. Басқарманың шешімдерін орындау үшін дербес жауапкершілік Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелерінің басшыларына жүктеледі.  

§ 8. Басқарманың хатшысы 

92. Хатшыны тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттілігін 

мерзімінен бұрын тоқтату Басқарманың құзіретіне жатады.  

93. Хатшының лауазымына үміткерлерді Басқарманың мүшелері Қоғам қызметкерлерінің 

арасынан ұсынады.  

94. Хатшының жоғарғы біліктілігі, іскерлік және жеке қасиеттері, ұйымдастыру жұмыстарын 

жүргізу дағдылары болуы керек.  

95. Хатшы талқыланатын мәселелердің, баяндамашылардың және отырысқа 

қатысушылардың баяндамаларының, келіп түскен ұсыныстар, ескертулер және Басқарма 

мүшелері қабылдаған шешімдердің негізгі мазмұны мазмұндалатын хаттаманы жүргізеді.  
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Қажет болған жағдайда, іс жүргізу жылы аяқталған кезде Қоғамның мұрағатына тапсырылатын 

аудиожазба жүргізіледі. 

96. Хатшы мынадай функцияларды жүзеге асырады: 

1) сұрақты Басқарманың қарауына шығару туралы түсіндірме жазбаға келісім береді, бірге 

тіркелген материалдарды осы Ережеде белгіленген тәртіпте қарастырады; 

2) күн тәртібінің жобасын қалыптастырады және оның мазмұны туралы Басқарманың 

мүшелерін, баяндамашыларды, шақыртылған тұлғаларды уақтылы хабардар етеді; 

3) Басқарманың отырысын жүргізу орнын дайындауды қамтамасыз етеді; 

4) хаттамаларды ресімдейді және шешімдердің үзінді көшірмелерін орындаушылардың 

назарына уақтылы жеткізеді; 

5) хаттамамен объективті себептер бойынша отырыста болмаған Басқарманың мүшелерін 

таныстырады; 

6) Басқарма хаттамаларын тіркеу тізімдемесін жүргізеді, оларды тиісті істерге 

қалыптастырады және қағаз таратушылардағы түпнұсқа құжаттардың сақталуын қамтамасыз 

етеді; 

7) электронды құжат айналымы жүйесінде Басқарманың хаттамаларында көрсетілген, 

қабылданған тапсырмалардың автоматтандырылған есебін жүргізеді және оларды Қоғамның 

жауапты құрылымдық бөлімшелерінің уақтылы орындауына бақылау жасайды және Басқарма 

мүшелерін ай сайынғы негізде тапсырмалардың орындалу барысы туралы хабардар етіп 

отырады; 

8) Қоғам Басқармасының қарауына шығарылған құжаттардың (материалдардың) уақтылы, 

толық және дұрыс ресімделуіне бақылау жасайды; 

9) Басқарманың келесі күнтізбелік жылға жұмыс жоспарын ағымдағы жыл аяқталғана дейін 

кешіктірмей жасайды және оны Басқарманың бекітуіне ұсынады; 

10) Басқарма төрағасының тапсырмасы бойынша өзге функцияларды атқарады. 

97. Хатшы: 

1) (қарапайым көңіл бөлу белгісінен немесе ресми іс-шаралар жүргізу кезіндегі 

сувенирлерден басқа) мақсаты олардың қызметіне немесе олар қабылдайтын шешімдерге әсер 

ету болып табылатын сыйлықтар немесе басқа тікелей немесе жанама пайдалар алмауға тиіс; 

2) оған жүктелген міндеттерді орындау барысында оған белгілі болған Қоғам туралы құпия 

ақпаратты, сондай-ақ сақтандыру құпиясын және Қоғамның коммерциялық құпиясын 

жарияламауы немесе жеке басының және (немесе) үшінші тұлғалардың пайдакүнем 

мақсаттарында пайдаланбауы тиіс. 

98. Істерді мұрағатқа тапсыру тәртібін регламенттейтін Қоғамның ішкі нормативтік 

құжатының талптарына сәйкес хатшы Қоғамның мұрағатында сақтау үшін Басқарма 

отырыстарының өткен жыл үшін хаттамаларының түпнұсқаларын және оларға бірге тіркелген 

материалдарды тапсырады, ал ағымдағы жыл үшін Басқарма отырыстары хаттамаларының 

түпнұсқалары және олардың материалдары хатшыда сақталады.  

99. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің Басқарма отырыстары хаттамаларының 

көшірмелерін түсіруге тыйым салынады. Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің сұранысы 

бойынша хатшы: 

 сұраныс берілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде – ағымдағы күнтізбелік жыл 

үшін Басқарма отырысының хаттамаларынан үзінді көшірмелер береді; 

 сұраныс берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде – бұрынғы күнтізбелік жылдар 

үшін Басқарма отырысының хаттамаларынан үзінді көшірмелер береді. 

Басқарма отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелерге хатшы қол қояды. 
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§ 9. Басқарма төрағасының және мүшелерінің жауапкершілігі 

100. Басқарманың төрағасы және мүшелері: 

 өздерінің міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны; 

 тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін құру және оның адекватты түрде 

қызмет етуі; 

 Қоғамның стратегиясы мен саясатын іске асыру; 

 Қоғамның Директорлар кеңесінің, акционерлердің жалпы жиналысының тапсырмаларын 

орындау; 

 тәуекелдерді басқару процедураларын әзірлеу; 

 тәуекелдерді басқару бөлімшесінің назарына тәуекелдерді бағалауға байланысты барлық 

қажетті ақпаратты уақтылы және толық жеткізу; 

 уәкілетті органға шынайы және толық реттеуші есептілікті уақтылы ұсыну үшін жауапты; 

 Қоғамның және акционерлердің алдында олардың айыпты әрекеттерінен келтірілген 

залалдар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жауапкершілікті 

алады. 

101. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешімі бойынша Басқарманың мүшесіне ол Қоғамға келтірген зиянды немесе залалдарды өтеуі 

туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.  

3-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

102. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіпте шешіледі.  

103. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына немесе 

кодексіне енгізілген өзгерістер нәтижесінде осы Ереженің кейбір қағидалары оларға кереғар 

келетін болса, Ереженің аталған нормаларының күші жойылады және осы Ережеге тиісті 

өзгерістер күшіне енгенге дейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын 

және/немесе Қоғамның Жарғысын басшылыққа алу керек.  

104. Нормативтік сілтемелер: 

1 Құжаттың болуы 

туралы талап 

Жоқ  

 

2 Құжаттың 

мазмұнына және 

ресімделуіне 

қойылатын талап 

Бар  

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та құжаттаманы және 

жазбаларды басқару ережесі» (QP-011) 

 

3 Пайдаланылған 

нормативтік-

құқықтық 

актілердің 

/стандарттардың / 

ІНҚ тізбесі 

1) Қазақстан Республикасының 13.05.2003 жылғы «Акционерлік 

қоғамдар туралы» № 415-II Заңы;  

2) Қазақстан Республикасының 18.12.2000 жылғы «Сақтандыру 

қызметі туралы» № 126-II Заңы; 

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 

жылғы 27 тамыздағы «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 

қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» № 198 қаулысы;  

4) «Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің 

еншілес ұйымы» акционерлік қоғамның жарғысы (акционерлердің 

28.12.2018 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 

бекітілді). 
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 Директорлар кеңесінің шешімімен 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 367 хаттама 

Бекітілген 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың  

Басқармасы туралы ережеге 

№ 1 қосымша   

 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы АҚ Басқармасы 

отырысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша түсіндірме жазба 

«__________________________» 

(сұрақтың атауы) 

 

1. «Халык» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының қарауына сұрақты шығару 

негіздемесі:________________________________________________________________________ 

Бұл бөлімде сұрақты Басқарманың қарауына шығару негіздемесі Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына 

және/немесе нормативтік құқықтық актілеріне сілтеме жасалып, келтіріледі.  

2. «Халык» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының қарауына ұсынылатын сұрақ бойынша қысқаша 

ақпарат: 

Бұл бөлімде мыналар сипатталады: 

1) Басқарманың қарауына ұсынылатын сұрақтың мәні; 

2) Басқарма болжалды шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған кездегі туындайтын болжалды тәуекелдер, 

аталған тәуекелдерді іске асыру салдары, аталған тәуекелдерді азайту шаралары (қажет болғанда); 

3) Қоғамның бекітілген бюджетінен шыға отырып, сұрақ бойынша Басқарманың шешімін іске асыруға 

байланысты болжалды қаржы шығыстары (қажет болғанда); 

4) Қоғамның жоғарыда тұрған органдарының шешімдері, Басқарманың, Қоғамның комитеттерінін/жұмыс 

топтарының шешімдері,қарастырылып отырған сұрақ және оларды іске асыру нәтижелері бойынша бұрын 

қабылдаған тапсырмалары туралы мәліметтер (болған кезде). 

3. «Қазақстан Халық банкі» АҚ құрылымдық бөлемшелерімен аталған сұрақты келісу туралы 

мәліметер:_____ 

4. «Халык» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасы шешімінің жобасы:_____________________ 

5. Қосымшалар: (болған кезде) 

6. Шақырылған тұлғалар тізімі: (қажет болғанда) 

 

 

Құрылымдық бөлімшенің басшысы: аты-жөні, тегі 

Орындаушы: лауазымы, аты-жөні, тегі, телефоны 

Баяндамашы: лауазымы, аты-жөні, тегі, телефоны 
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Директорлар кеңесінің шешімімен 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 367 хаттама 

Бекітілген 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың  

Басқармасы туралы ережеге 

№ 2 қосымша 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ  

Басқарма төрағасы 

___________ Т.А.Ә. 

  

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

Басқарма мүшелеріне 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының  

бетпе-бет отырысын жүргізу туралы хабарлама 

«__» __________ ______жыл 

 

Осымен «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысы «__» 

______ жылы _______ сағатта __________ мекенжайы бойынша жүргізілетіні туралы 

хабарлаймыз.  

 

№ 

р/н 

Күн тәртібі Баяндамашы  Шақырылғандар  

    

 

 

Басқарма хатшысы ___________________ Т.А.Ә. 
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Директорлар кеңесінің шешімімен 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 367 хаттама 

Бекітілген 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың  

Басқармасы туралы ережеге 

№ 3 қосымша 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасы бетпе-бет отырысының 

ХАТТАМАСЫ  

 

 

№____                                                                                      «__» _______ ___ жыл 

 

Төрағалық етуші – Т.А.Ә. 

 

Басқарма хатшысы – Т.А.Ә. 

 

Қатысушылар (Басқарма мүшелері аталып өтеді):  

 

Кворумның бары туралы мәлімет: бар/жоқ 

 

№ 

р/н 

Күн тәртібі Баяндамашы  Шақырылғандар  

    

   

ТЫҢДАЛДЫ: 

 

СӨЙЛЕГЕНДЕР: 

 

ШЕШТІ: 

…. 

 

ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

 

Басқарма төрағасы   ______(қолы)__________ Т.А.Ә. 

Акционерлік қоғамның толық 

атауы: 

 

Акционерлік қоғамның 

қысқартылған атауы: 

 

 

Акционерлік қоғамның 

ораласқан жері: 

 

Отырысты жүргізу орны:  

Отырысты жүргізу күні мен 

уақыты: 
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Басқарма мүшелері: 

_______( қолы)__________ Т.А.Ә. 

 

Басқарма хатшысы _______( қолы)__________ Т.А.Ә. 

 

 

*«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысының нысанын 

толтыру бойынша түсіндірме 

 

«ТЫҢДАЛДЫ» бөлімінде баяндамашының аты-жөні, тегі көрсетіледі, баяндаманың және 

сөйленген сөздердің негізгі мазмұны хаттаманың мәтінінде көрсетіледі немесе оған біре 

тіркеледі, кейінгісінде – мәтінде «Сөз мәтіні бірге тіркелді» ескертуі көрсетіледі.  

«ТЫҢДАЛДЫ» бөлімінде сөздің мәтіні беріледі. Жаңа жолдан басталған мәтіннің басында 

сөз сөйлеушінің аты-жөні, тегі атау септігінде көрсетіледі. Сөздің мәтіні тегінен сызықша 

арқылы бөлініп көрсетіледі. Сөз үшінші тұлға атынан жекеше түрде мазсұндалады. Егер 

жазба немесе баяндама мәтіні хаттамаға қосымша түрінде ресімделсе, тегінен кейін «Сөздің 

жазбасы бірге тіркелді», «Баяндама мәтіні бірге тіркелді» деп көрсетіледі. 

«СӨЙЛЕГЕНДЕР» бөлімінде отырыста сөйлгендердің аты-жөні, тегі, сөйлеген сөздерінің 

мазмұны сөйлеген жүйелілігімен көрсетіледі.  

Баяндамашыларға, сөйлеушілерге қойылған сұрақтар және олардың жауаптары 

хаттамаланады, және сол жүйелілікте жазылады, бұл ретте «Сұрақ», «Жауап» сөздері 

көрсетілмейді, сұрақ немесе жауап берушілердің аты-жөні, тегі ғана көрсетіледі.  

«ШЕШТІ» бөлімінде талқыланған сұрақ бойынша қабылданған шешім көрсетіледі. Қаулы 

бөлігінде белгісіз нысандағы етістік қолданылады. 
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Директорлар кеңесінің шешімімен 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 367 хаттама 

Бекітілген 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың  

Басқармасы туралы ережеге 

№ 4 қосымша 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ  

Басқарма төрағасы 

___________ Т.А.Ә. 

  

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

Басқарма мүшелеріне 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының  

сырттайғы отырысын жүргізу туралы хабарлама 

«__» __________ ______жыл 

 

Осымен «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының сырттайғы отырысы 

жүргізілетіні туралы хабарлаймыз. 

№ 

р/н 

Күн тәртібі 

  

 

 

Басқарма хатшысы ___________________ Т.А.Ә. 
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Директорлар кеңесінің шешімімен 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 367 хаттама 

Бекітілген 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың  

Басқармасы туралы ережеге 

№ 5 қосымша 

 

 

 

Сырттай дауыс беру 

БЮЛЛЕТЕНІ 

 

 

 

Акционерлік қоғамның ораласқан жері:  

Дауыс беру қорытындыларын шығару орны:  

Дауыс беру қорытындыларын шығару күні:  

Акционерлік қоғамның толық атауы:  

Бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні:   

Дауыс беруге қойылған сұрақ:  

 

№ Басқарма мүшелерінің 

қарауына шығарылған сұрақ 

Дауыс беруге қойылған ұсыныстар Дауыс беру 

(«қолдаймын», 

«қарсымын», 

«қалыс қалдым») 

1 2 3 4 

1.  

 

 

 
 

 

 

*Бюллетеньді толтыру тәртібі: - 4 бағанда өз қолымен «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс 

қалдым» деп жазып, қол қою керек. 

 

 

_______________________________     «__»_____________20__ж. 

      (ТАӘ, қолы) 
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Директорлар кеңесінің шешімімен 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 367 хаттама 

Бекітілген 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың  

Басқармасы туралы ережеге 

№ 6 қосымша 

 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасы сырттайғы отырысының 

ХАТТАМАСЫ 

 

№ ____                                                                                          «___» _______ ____ жыл 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасы сырттайғы отырысы сауалнама жолымен, 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының төрағасына және мүшелеріне сырттай 

дауыс беру үшін құжаттар мен бюллетеньдер жөнелту арқылы жүргізілді.  

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының төрағасынан және мүшелерінен 

белгіленген мерзімде алынған сырттай дауыс беру бюллетеньдеріне сәйкес дауыс беруге 

қатысқандар:  

 

Төрағалық етуші – Т.А.Ә. 

 

Басқарма хатшысы – Т.А.Ә. 

 

Қатысушылар (Басқарма мүшелері аталып өтеді):  

 

Кворумның бары туралы мәлімет: бар/жоқ 

 

Күн тәртібі: 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Басқармасының қарауына 

_____________________________________________________(ақпарат мәтіні) туралы мәселе 

шығарылды. 

 

 

ШЕШТІ: 

 

 

Акционерлік қоғамның толық 

атауы : 

 

Акционерлік қоғамның 

қысқартылған атауы : 

 

 

Акционерлік қоғамның 

ораласқан жері : 

 

Отырысты жүргізу орны :  

Дауыс беру қрытындыларын 

шығару күні: 
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ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

 

Басқарма төрағасы   ______(қолы)__________ Т.А.Ә. 

 

Басқарма хатшысы _______( қолы)__________ Т.А.Ә. 


