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«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

«Автоплюс online» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы  
 

 

Бағдарламаның сипаттамасы:  

Атауы «Автоплюс online» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы (бұдан 

әрі - Бағдарлама) 

Бағдарламаның 

концепциясы 

Осы Бағдарлама автокөлік иелерін – жеке тұлғаларды ерікті кешенді 

сақтандыру өнімі болып табылады және Сақтанушыны: 

1) «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та көлік құралдары 

иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру 

ережесіне; 

2) «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та жазатайым жағдайдан 

ерікті сақтандыру ережесіне; 

3)  «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та автомобиль көлігін ерікті 

сақтандыру ережесіне қосу және Сақтанушыға сақтандыру полисін 

беру арқылы сақтандыру шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасуды 

қарастырады.  

 Шарт «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-пен (бұдан әрі – 

Сақтандырушы) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан Сақтанушымен 

жасасылады, бұл ретте Сақтанушы, Сақтандырылушы, Пайда алушы, 

сондай көлік құралы, Сақтандырушымен жасасылған көлік құралдары 

иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

шартында көрсетілген Сақтанушымен, Сақтандырылушымен, Пайда 

алушымен, сондай-ақ көлік құралымен сәйкес келуі тиіс.   

Сақтандыру класы А тарауы: көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін ерікті сақтандыру; 

Б тарауы: жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру; 

В тарауы: автомобиль көлігін ерікті сақтандыру. 

Бағдарлама сериясы APOL  

Сақтандырушы «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

Сақтанушы Сақтандырушымен Шарт жасасқан және сақтандыру сыйлықақысын 

төлеген жеке тұлға – Қазақстан Республикасының резиденті.  

Шарт бойынша Сақтанушы болып Сақтандырушымен жасасылған 

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру шарты бойынша Сақтанушы табылады. 

Сақтандырылушы Сақтанушы немесе Шартта көрсетілген, олардың пайдасына 

сақтандыру жүзеге асырылған жеке тұлғалар. 

Шарт бойынша Сақтандырылушылар болып Сақтандырушымен 

жасасылған көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша 

Сақтандырылушылар табылады.  

Бір Шарт бойынша Сақтандырылушылардың саны 5 (бес) адамнан 

артық болмайды. 

Пайда алушы А тарауы: үшінші тұлғалар; 

Б тарауы: Сақтандырылушы (-лар), Сақтандырылушы (-лар) қайтыс 

болғанда оның (олардың) Қазақстан Республикасының заңы бойынша 
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мұрагерлері; 

В тарауы: Сақтандырылушы. 

Сақтандыру объектісі А тарауы: Сақтанушының (Сақтандырылушының) көлік құралын 

(бұдан әрі – КҚ) пайдалану кезінде үшінші тұлғалардың мүлкіне 

келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасында белгіленген тәртіпте өтеу міндетімен байланысты 

мүліктік мүдделері; 

Б тарауы: жазатайым жағдайдың салдарынан оның өміріне және 

денсаулығына зиян келтірумен байланысты Сақтанушының 

(Сақтандырылушының) мүліктік мүдделері; 

В тарауы: Сақтандырылушының сақтандырылған КҚ иелену, оны 

пайдалану және оған билік етумен және сақтандыру жағдайының 

басталуы салдарынан оны зақымдау немесе жоғалту (опат болуы) 

тәуекелімен байланысты мүліктік мүдделері. 

Сақтандыру жағдайы А тарауы: Сақтанушының (Сақтандырылушының) Шартта 

көрсетілген КҚ пайдалануы нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүлкіне 

келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген жағдайларда өтеу бойынша Сақтанушының 

(Сақтандырылушының) міндеттерінің туындау фактісі; 

Б тарауы: Сақтанушының (Сақтандырылушының) Шартта көрсетілген 

КҚ пайдалануы кезінде орын алған жол-көлік оқиғасының (бұдан әрі – 

ЖКО) салдарынан басталған және мыналарға әкеп соқтырған 

Сақтанушының (Сақтандырылушының) өміріне және денсаулығына 

зиян келтіру: 

- І және ІІ топтағы мүгедектік; 

- қайтыс болу. 

В тарауы: ЖКО салдарынан сақтандырылған КҚ зақымдау немесе 

жоғалту (опат болуы), егер құзыретті мемлекеттік органдар 

Сақтандырылушының кінәсінің жоқ екендігін белгілесе. 

Сақтандыру 

шектеулері 

Сақтандыруға техникалық бақылаудан өткен және Қазақстан 

Республикасында тіркелген, шығарылған жылы, нақты құны, өндірілген 

елі бойынша шектеусіз, жеңіл (оның ішінде жол талғамайтын және 

мини-вэндер) КҚ қабылданады. 

Сақтандыруға мотокөлік; тіркеме және жартылай тіркемелер; жүк 

автомобильдері; автобустар; троллейбустар; трамвайлар; ауыл 

шаруашылығы техникасы; құрылыс техникасы; Қазақстан 

Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында есепке 

жатпайтын КҚ; спорт жарыстарына және тест-драйвқа қатысатын КҚ 

қабылданбайды.  

Сақтандыру шартын 

жасасу тәртібі 

Шарт электронды нысанда Сақтанушыны: 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та көлік құралдары иелерінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережесіне; 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та жазатайым жағдайдан ерікті 

сақтандыру ережесіне; 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та автомобиль көлігін ерікті 

сақтандыру ережесіне қосу және Сақтанушыға осы Бағдарламаға 2-

қосымшадағы нысанға сәйкес сақтандыру полисін беру арқылы 

жасасылады. 

Шарт Сақтанушы бір жолғы SMS-құпиясөзді енгізу арқылы қол қойған,  
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«Автоплюс online»  ерікті кешенді сақтандыру сақтандыру шартын 

жасасуға өтініштің (осы Бағдарламаға 1-қосымша) негізінде 

жасасылады. 

Сақтандыру сомасы 1 500 000,00 (бір миллион бес жүз мың) теңге, оның ішінде: 

А тарауы бойынша: 300 000 (үш жүз мың) теңге; 

Б тарауы бойынша: 1 000 000,00 (бір миллион) теңге. 

Сақтандырушының Б тарауы бойынша жауапкершілік лимиттері: 

Сақтандырылушылар 

саны 

Әрбір Сақтандырылушыға жауапкершілік 

лимиті, теңге 

1 1 000 000 (бір миллион)  

2 500 000 (бес жүз мың)  

3 және одан артық 200 000 (екі жүз мың)  

В тарауы бойынша: 200 000,00 (екі жүз мың) теңге 

Сақтандыру 

сыйлықақысы, төлеу 

тәртібі 

Шарт бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері 

Сақтандырушының уәкілеті органының шешімімен бекітіледі.  

Сақтандыру сыйлықақысы бірден, Шартты жасасу күні қолма-қол 

ақшасыз төлеммен төленеді.  

Франшиза А тарауы: шартсыз франшиза көлік құралдары иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша 

Сақтандыру жауапкершілігінің шекті көлемі болып табылады; 

Б тарауы: франшиза қолданылмайды; 

В тарауы:  
а) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру шарты бойынша жауапкершіліктің шекті көлемі; 

б) кінәлі тұлғада көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисі болмаған жағдайда. 

Қайта сақтандыру Қарастырылмаған  

Шарттың қолданылу 

мерзімі, сақтандыру 

қорғанысының әрекет 

ету мерзімі 

Шарт Шартта көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және бірінші 

сақтандыру жағдайы басталғанға дейін әрекет етеді. Шарттың 

қолданыс мерзімі сақтандыру қорғанысының мерзімімен сәйкес 

келеді. Шарттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні 

Сақтандырушымен  жасасылған көлік құралдары иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының аяқталу 

күнінен кеш болмайды.  

Сақтандырушымен  жасасылған көлік құралдары иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын бұзу кезінде 

Шарт автоматты түрде бұзылуға жатады.  

Сақтандыру аумағы Қазақстан Республикасы  

Сату арналары Дистанциялық сату арналары 

Агенттік сыйақы Қарастырылмаған  

Басқалай талаптар Сақтандыру жағдайларындағы ерекшеліктер және сақтандыру 

шектемелері, тараптардың құқықтары мен міндеттері, 

Сақтанушының (Сақтандырылушының) сақтандыру жағдайы 

басталған кездегі әрекеттері, сақтандыру жағдайларын реттеу, 

сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру тәртібі мен мерзімдері, 

дауларды шешу тәртібі Шартта және сақтандыру ережесінде 

ескертіледі. 

Бағдарлама бойынша 

құжаттар тізбесі 

1-қосымша – «Автоплюс online» ерікті кешенді сақтандыру шартын 

жасасуға өтініш; 
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2-қосымша – Сақтандыру полисі. 
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«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

Басқармасының шешімімен 

бекітілген 

№___ хаттама 

2020 жылғы «____» _______ 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

«Автоплюс online» ерікті 

кешенді сақтандыру бағдарламасына 

1-қосымша 
 

 

«Автоплюс online» ерікті кешенді сақтандыру шартын жасасуға өтініш 

 

1. Өтініш беруші туралы мәліметтер:  

Тегі Аты Әкесінің аты (болған кезде)  

Туған күні  

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат нөмірі, кім, қашан берген  

Тұрғылықты мекенжайы   

Тіркелген мекенжайы  

ЖСН   

Телефон нөмірі   

E-mail   

ШЕЖЛТ-ға немесе олармен байланысты тұлғаларға тиесілілігі туралы 

мәліметтер (отбасы мүшелері, жақын туысқандары) 

 

Экономика секторы 9 

Резиденттік белгісі резидент 

2. Сақтандырылушы туралы мәліметтер (бірнеше Сақтандырылушы тіркелген кезде, бұл жолдар 

қайталанады): 

Тегі Аты Әкесінің аты (болған кезде)  

Туған күні  

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат нөмірі, кім, қашан берген  

Тұрғылықты мекенжайы   

Тіркелген мекенжайы  

ЖСН   

Экономика секторы 9 

Резиденттік белгісі резидент 

3. Көлік құралы туралы мәліметтер (бірнеше көлік құралы енгізілген кезде, бұл жолдар қайталанады): 

КҚ тіркелген орны  

КҚ тіркеу туралы куәліктің сериясы, нөмірі  

Мемлекеттік нөмірі  

Маркасы, үлгісі  

Шығарылған жылы  

Көлік құралының түрі  

Қозғалтқыш №   

Шанақ №   

4. Сақтандыру мерзімі  

5. Хабарландыру тәсілі  

 

Сақтанушы декларациясы: 
Осы өтініш-сауалнама, сондай-ақ сақтандыру шартына қол қоя отырып, Сақтанушы Сақтандырушыға (оның ішінде 

Сақтандырушының бас ұйымына және Сақтандырушы бас ұйымының еншілес компанияларына) Қазақстан Республикасының 

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес дербес деректерді жинауға және өңдеуге, оның ішінде 

жинақтауға, пайдалануға, өзгертуге (толықтыруға, жаңартуға), сақтауға, таратуға, дара биліктен айыруға, оқшаулауға, құртуға, 

сондай-ақ ақпараттық таратылымдар алуды қоса алғанда, Сақтанушымен коммуникациялар орнатуға өзінің келісімін береді. 

Келісім егер ол Сақтанушының жеке талабы бойынша кері шақырылмаса, қолданыста болып саналады. 

Сақтандырушы ұсынылған дербес деректердің шынайылығын басқа қолжетімді ақпарат көздері пайдаланып тексеруге құқылы.  

Осымен өтініш-сауалнамада көрсетілген мәліметтердің дұрыс екендігін және жалған ақпараттан немесе белгілі бір 

дәлсіздіктерден тұрмайтындығын және күллі маңызды ақпаратты Сақтандырушы талабы бойынша өзімнің 

ұсынғандығымды мәлімдеймін. Сонымен қатар, сақтандыру объектісі, сақтаныру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның 

салдары туралы жалған мәліметтер хабаралағаным үшін болатын салдарлар туралы маған мәлім.  

Сонымен қатар, осы өтініш-сауалнаманың сақтандыру шартын жасасу үшін негіз болып табылатындығын растаймын. 
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Хабарлама. Егер Сақтанушы жалған мәліметтер келтірген болса не Сақтандыру шартын жасасу мақсатында қандай да 

бір маңызды ақпаратты бүгіп қалған болса, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңында қарастырылған 

негіздемелер бойынша Сақтандырушы өзіне Сақтандыру шартын бұзу және/немесе сақтандыру төлемін жүзеге асырудан 

бас тарту құқығын қалдырады. 

 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті 

сақтандыру ережесімен, «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру ережесімен 

және «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та автомобиль көлігін ерікті сақтандыру ережесімен таныспын және 

олардың көшірмесін алдым. 
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«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

Басқармасының шешімімен 

бекітілген 

№___ хаттама 

2020 жылғы «____» _______ 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

«Автоплюс online» ерікті  

кешенді сақтандыру бағдарламасына 

2-қосымша 

 
 

 
САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ  

Сериясы: APOL 

№ ___________________________________ 

Полисті жасасу күні: _______________ 

Сақтандыру класы  

А тарауы: көлік құралдары иелерінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

ерікті сақтандыру; 

Б тарауы: жазатайым жағдайдан ерікті 

сақтандыру; 

В тарауы: автомобиль көлігін ерікті 

сақтандыру. 

Сақтандыру түрі 
«Автоплюс online» автомобиль көлігін 

ерікті сақтандыру 

 
I тарау 

1. Сақтандырушы (атауы, БСН, 

орналасқан жері, банктік 

деректемелері) 

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 

Мекенжайы: А05А1В9, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 В, н.п. 9а 

тел.: +7 (727) 259 98 99, 331-50-72, 250-22-22, +7 (701) 006-33-33 

E-mail: info@halykSK.kz 

ЖСК: KZ446010131000047751 (KZT); БСК: HSBKKZKX 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ АОФ  

БСН: 981040001082  

Резиденттік белгісі – 1, экономика секторының коды – 5 

Лицензиясы (№, берілген күні)/ 26.07.2019 жылғы №2.1.71 лицензия  

2. Сақтанушы:  

Тегі, аты, әкесінің аты (болған 

кезде) 

 

ЖСН  

Жеке тұлғаны куәландыратын 

құжат нөмірі, кім, қашан берген 

 

Тұрғылықты мекенжайы   

Тіркелген мекенжайы  

Туған күні  

телефон  

E-mail  

Экономика секторының коды 9 

3. Сақтандырылушы (полиске бірнеше Сақтандырылушы тіркелген кезде, бұл жолдар қайталанады): 

Тегі, аты, әкесінің аты (болған 

кезде) 

 

Туған күні  

ЖСН  

Жеке тұлғаны куәландыратын 

құжат нөмірі, кім, қашан берген 

 

Тұрғылықты мекенжайы   

Тіркелген мекенжайы  

Экономика секторының коды 9 

4. Көлік құралы (полиске бірнеше көлік құралы енгізілген кезде, бұл жолдар қайталанады): 

mailto:info@halykSK.kz
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КҚ тіркелген орны  

КҚ тіркеу туралы куәліктің сериясы, 

нөмірі 

 

Мемлекеттік нөмірі  

Маркасы, үлгісі  

Шығарылған жылы  

Көлік құралының түрі   

Қозғалтқыш №   

Шанақ №    

ҚК тіркеу орны  

5. Сақтандыру жағдайы А тарауы: Сақтанушының (Сақтандырылушының) Сақтандыру 

полисінде (бұдан әрі – Полис) көрсетілген КҚ пайдалануы нәтижесінде 

үшінші тұлғалардың мүлкіне келтірілген зиянды Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда өтеу бойынша 

Сақтанушының (Сақтандырылушының) міндеттерінің туындау фактісі; 

Б тарауы: Сақтанушының (Сақтандырылушының) Полисте көрсетілген 

КҚ пайдалануы кезінде орын алған жол-көлік оқиғасының (бұдан әрі – 

ЖКО) салдарынан басталған және мыналарға әкеп соқтырған 

Сақтанушының (Сақтандырылушының) өміріне және денсаулығына зиян 

келтіру: 

- І және ІІ топтағы мүгедектік; 

- қайтыс болу. 

В тарауы: ЖКО салдарынан сақтандырылған КҚ зақымдау немесе 

жоғалту (опат болуы), егер құзыретті мемлекеттік органдар 

Сақтандырылушының кінәсінің жоқ екендігін белгілесе. 

6. Сақтандыру сомасы 1 500 000,00 (бір миллион бес жүз мың) теңге, оның ішінде: 

А тарауы бойынша: 300 000 (үш жүз мың) теңге; 

Б тарауы бойынша: 1 000 000,00 (бір миллион) теңге. 

Сақтандырушының Б тарауы бойынша жауапкершілік лимиттері: 

Сақтандырылушылар 

саны 

Әрбір Сақтандырылушыға жауапкершілік 

лимиті, теңге 

1 1 000 000 (бір миллион)  

2 500 000 (бес жүз мың)  

3 және одан артық 200 000 (екі жүз мың)  

В тарауы бойынша: 200 000,00 (екі жүз мың) теңге 

7. Франшиза  

 

А тарауы: шартсыз франшиза көлік құралдары иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша 

Сақтандыру жауапкершілігінің шекті көлемі болып табылады; 

Б тарауы: франшиза қолданылмайды; 

В тарауы:  
а) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру шарты бойынша жауапкершіліктің шекті көлемі; 

б) кінәлі тұлғада көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисі болмаған жағдайда. 

8. Сақтандыру сыйлықақысы _______ (____________) теңге 

Сақтандыру сыйлықақысы бірден, Полисті жасасу күні қолма-қол 

ақшасыз төлеммен төленеді. 

9. Валюта Қазақстандық теңге 

10. Сақтандыру аумағы Қазақстан Республикасы  

11. Пайда алушы А тарауы: үшінші тұлғалар; 

Б тарауы: Сақтандырылушы (-лар), Сақтандырылушы (-лар) қайтыс 

болғанда оның (олардың) Қазақстан Республикасының заңы бойынша 

мұрагерлері; 

В тарауы: Сақтандырылушы. 

12. Сақтандыру полисінің қолданылу 

мерзімі және сақтандыру 

қорғанысының мерзімі 

__.__.20__ ж. бастап  __.__.20__ ж. дейін 

Полис бірінші сақтандыру жағдайына дейін әрекет етеді. Сақтандыру 

қорғанысының мерзімі Полистің қолданылу мерзімімен сәйкес 

келеді.  

13. Агенттік сыйақы туралы 

мәліметтер 

Қарастырылмаған  
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II тарау 

1. Жалпы ережелер 

1. Осы Полис осы Полисті жасасу күніне әрекет ететін «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та көлік құралдары 

иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережесіне, «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та 

жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру ережесіне және «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-та автомобиль 

көлігін ерікті сақтандыру ережесіне, бұдан әрі бірігіп «Ережелер» деп аталады, қосу шарты болып табылады. 

Егер Полистің қағидалары Ережелердің қағидаларынан өзгеше болса, онда Полистің қағидалары қолданылады. 

Полисте мазмұндалмаған қағидалар Ережелермен және Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасымен 

реттеледі. 

2. Сақтандыру объектілері: 

А тарауы: Сақтанушының (Сақтандырылушының) көлік құралын (бұдан әрі – КҚ) пайдалану кезінде үшінші 

тұлғалардың мүлкіне келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіпте 

өтеу міндетімен байланысты мүліктік мүдделері. 

Б тарауы: Полисте көрсетілген КҚ Сақтанушы (Сақтандырылушы) пайдалану кезінде жол-көлік оқиғасы (бұдан әрі – 

ЖКО) салдарынан басталған жазатайым жағдайдың салдарынан оның өміріне және денсаулығына зиян келтірумен 

байланысты Сақтанушының (Сақтандырылушының) мүліктік мүдделері. 

В тарауы: Сақтандырылушының сақтандырылған КҚ иелену, оны пайдалану және оған билік етумен және сақтандыру 

жағдайының басталуы салдарынан оны зақымдау немесе жоғалту (опат болуы) тәуекелімен байланысты мүліктік 

мүдделері. 

2. Сақтандыру жағдайының ерекшеліктері және сақтандыруды шектеу 

А тарауы: 

3. Төмендегілердің салдарынан үшінші тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру сақтандыру жағдайы деп 

танылмайды: 

1) дүлей апаттар; 

2) барлық түрдегі әскери әрекеттер немесе әскери іс-шаралар және олардың салдары (азаматтық соғыстар, 

төңкерістер, көтерілістер, бүліктер, билікті басып алу немесе тартып алу, тұтқындау, азаматтық толқулар, 

жаппай тәртіпсіздіктер,  ереуілдер, локауттар және олардың салдары); 

3) лаңкестік актілер; 

4) қозғалыстағы емес КҚ тұтануы, сондай-ақ КҚ-на өрт қою салдары; 

5) КҚ жарылысы немесе қопарылысы; 

6) КҚ дөңгелектерінің астынан заттардың лақтырылуы; 

7) КҚ тиеу немесе түсіру; 

8) ҚК спорттық немесе оқу мақсаттарында, сынақтарында Сақтандырушымен жазбаша келісімсіз пайдалану;  

9) қоршаған ортаны ластау; 

10) сақтандырылған тұлға тергеу, анықтау органдары арқылы немесе соттың шешімі бойынша үшінші 

тұлғаларға келтірілген залал үшін жауапты деп танылмаған ЖКО; 

11) Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғанысының аумағынан немесе мерзімінен тыс орын алған 

оқиғалар; 

12) Сақтанушының (Сақтандырылушының) КҚ алкогольмен, есірткімен немесе уытпен мастану күйінде, 

сондай-ақ оларды қолдану КҚ басқару кезінде қарсы көрсетілген дәрі-дәрмек препараттарының әсерінде 

басқаруы; 

13) ЖКО жасау сәтінде КҚ басқарған тұлғада оны басқару құқығының болмауы; 

14) КҚ Сақтандыру шартында көрсетілмеген тұлғаның басқаруы; 

15) ол туралы Сақтанушы (Сақтандырылушы) білген немесе білуі тиіс болған КҚ техникалық ақаулары; 

16) КҚ оның техникалық тағайындамасына тән емес мақсаттарда пайдалану; 

17) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірілген зиян үшін КҚ иесінің жауапкершілігін 

ерекшелейтін жағдайлар; 

18) жәбірленушінің қасақана әрекеттері; 

19) Сақтанушының немесе Сақтандырылушының қасақана әрекеттері, сондай-ақ Сақтанушының немесе 

Сақтандырылушының кінәсі болмаған кезде, жәбірленушінің қасақана абайсыздығының салдары; 

20) Сақтанушының (Сақтандырылушының) КҚ пайдалану ережелерін бұзуы, оның ішінде, техникалық ақауы 

бар КҚ пайдалануы, белгіленген тәртіпте техникалық бақылаудан өтпеген КҚ пайдалану, сондай-ақ өрт 

қауіпсіздігі ережелерін, өрт шығу қаупі бар және жарылу қаупі бар заттар мен нәрселерді тасымалдау және 

сақтау ережелерін, жүктерді тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын (Жолда жүру ережесіне сәйкес) бұзу. 

4. Сақтандыру төлемі жүзеге асырылмайды, егер:  

1) КҚ басқарушы тұлға ЖКО орнынан бой тасаласа; 

2) егер КҚ басқарушы және жүйкені белсендіргіш затты пайдалану фактісін және мастану күйін белгілеу үшін 

куәландыруға жіберілген тұлға дәлелсіз себептермен ондай куәландырудан өтпесе. 

Б тарауы: 

5. Сақтандыру жағдайы болып табылмайды және сақтандырумен өтелмейді: 

1) Полис бойынша сақтандыру қорғанысының әрекеті басталғанға дейінгі немесе аяқталғаннан кейінгі 

жазатайым жағдайлар; 
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2) Сақтандырылушының жазатайым жағдайдың салдарынан басталмаған, оның ішінде кез келген сырқаттың 

салдарынан басталған ағза функцияларының бұзылуы немесе қайтыс болуы. 

6. Егер төмендегілер салдарынан орын алса, оқиғалар сақтандыру жағдайы болып табылмайды: 

1) радиоактивті отынмен немесе атомдық отынды жағудан қалған радиоактивті қалдықтармен радиоактивті 

сәулелену немесе ластану; 

2) Сақтандырылушының қылмыстық іс немесе әкімшілік құқықбұзушылық белгілері бар әрекеттерді жасауы 

немесе жасауға талпынысы, тиісті органның қорытындысы болған кезде;  

3) Сақтандырылушының, Сақтанушының немесе Пайда алушының мақсаты Сақтандырылушының өміріне 

және денсаулығына зиян келтіру болған, қасақана әрекеттері немесе бейәрекеттері; 

4) Сақтанушының (Сақтандырылушының) немесе басқа тұлғалардың КҚ пайдалану кезінде қауіпсіздік 

ережелерін, шараларын және техникасын бұзуы; 

5) Сақтанушы (Сақтандырылушы) тарапынан Сақтандырылушының денсаулығы жағдайының фактілерін 

қасақана жасыруы немесе кез келген алаяқтық; 

6) аполексикалық соққы, эпилептикалық талмасы немесе басқа талмалар, конвульсиялық ұстамалар; 

7) ондай сырқаттар сақтандыру қорғанысы әрекет еткен кезеңде басталған сақтандыру жағдайының нәтижесі 

болған жағдайларды қоспағанда кез келген сырқат (соматикалық, инфекциялық, онкологиялық); 

8) ондай емдеу Сақтандырылушы сақтандыру жағдайы кезінде алған дене жарақаттарын сауықтыру үшін 

қажетті жағдайларды қоспағанда, медициналық не хирургиялық емдеу. 

7. Сақтандыру жағдайы таратылмайды: 

1)жүйке-неврологиялық немесе наркологиялық диспансерде есепте тұрған тұлғаларға; 

2) уәкілетті орган лаңкестік пен экстремизмді қаржыландырумен байланысты тұлғалардың тізбесіне енгізген 

тұлғаларға. 

8. Сақтандырушы мыналарға сақтандыру төлемін жүргізбейді:  

1) Полисте белгіленген сақтандыру сомасының (Сақтандыру жауапкершілігінің лимиті) мөлшерінен артық 

бөлігіндегі залалға; 

2) моральдық залал және жанама залалдар (уыстан шығарылған пайда, тауар түрін жоғалту және т.б.), сондай-

ақ шарттағы міндеттерді орындаму/тиісінше орындаму; 

3) сақтандыру жағдайына байланысты істерді жүргізуге және оны кез келген уәкілетті мемлекеттік органдарда 

дәлелдеумен байланысты (мемлекеттік баждар, ксерокс көшірмесі шығындары, нотариатта куәландыру, 

сараптама, адвокат, өкіл, аудармашы қызметтері) істерді жүргізу шығындары; 

4) ол шығындар Сақтандырушы өтеуі тиіс залалдардың алдын алу немесе оларды азайту мақсатында жүзеге 

асырылған шығындарды қоспағанда, сот, сараптама шығындары; 

5) үшінші тұлғалардың Сақтанушының (Сақтандырылушының) КҚ болған мүлкіне (жүгіне) келтірген зияны. 

9. Егер сақтандыру жағдайы басталған сәтте Сақтанушыда Сақтандырушымен жасасылған көлік 

құралдарының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты болмаса, оған сақтандыру 

таратылмайды және Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырмайды.  

В тарауы: 

10. Мыналар сақтандыру жағдайы болып табылмайды және сақтандырумен өтелмейді: 

1) соғыстар, шет мемлекеттің басып алуы, дұшпандық әрекеттері, әскери немесе оған ұқсас операциялар 

(соғыстың мәлімделген, мәлімделмегеніне қарамастан) немесе азаматтық соғыстар; 

2) бүліктер, ереуілдер, халықтық ереуілдерге, бүлікке, азаматтық толқуларға, әскери көтеріліске, төңкеріске, 

әскери басып алу немесе билікті тартып алуға, тәркілеуге дейін ұласатын немесе ұлғаятын азаматтық 

тәртіпсіздіктер; 

3) қандай бір ұйымның атынан немесе оның мүддесінде жасалған, сақтандыру объектісінің қирауына немесе 

зақымдалуына әкеп соқтырған, бір тұлға немесе тұлғалар тобы жасаған лаңкестік актілері; 

4) Сақтанушының (Сақтандырылушының) не КҚ басқаруға жіберілген басқа тұлғалардың қасақана әрекеттері; 

5) КҚ Сақтанушының, Сақтандырылушының немесе басқаруға жіберілген басқа тұлғалардың алкогольмен, 

уытпен немесе есірткімен мас күйінде немесе оларды қолдану КҚ басқару кезінде қарсы көрсетілген дәрі-

дәрмек құралдарының әсерінде басқаруы; 

6) КҚ сақтандыру жағдайы басталған сәтте әрекет ететін, тиісті санаттағы КҚ басқару құқығына жүргізуші 

куәлігі жоқ тұлғаның басқаруы не сондай тұлғаға беру; 

7) КҚ Полисте Сақтанушы, Сақтандырылушы ретінде көрсетілмеген тұлғаның басқаруы; 

8) КҚ сынақтарда, спорт немесе оқу мақсаттарында, сондай-ақ жолсызбен жүру рейдінде пайдалану; 

9) КҚ заңсыз мақсаттарда пайдалану; 

10) КҚ Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз арендаға, лизингіге немесе прокатқа беру; 

11) Полисті жасасу сәтіне Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) мәлім болған немесе мәлім болуы тиіс болған, 

КҚ ақаулары; 

12)  КҚ уәкілетті органдардың шешімі бойынша тәркілеу, реквизициялау немесе басқалай алып алу, сондай-ақ 

КҚ тұтқындау; 

13) зауыттың ақауы сақтандырылған КҚ техникалық қызмет көрсету немесе техникалық жөндеу, сондай-ақ 

дабылдама қондыру нәтижесінде үшінші тұлғалар жіберген қателер; 

14)  КҚ пайдалану, КҚ табиғи тозуына байланысты оның кейбір тораптарының және бөлшектерінің (тежеу 

жүйесінің, қозғалтқыштың, электр жабдығы элементтерінің және т.б. тоқтап қалуы), сондай-ақ оның кейбір 
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бөлшектері мен тораптарының тоттануы, коррозия және сақтандыру жағдайының басталуынан басқа 

себептермен зақымдалуы салдарынан бұзылуы, істен шығуы; 

15)  Сақтанушының (Сақтандырылушының) КҚ пайдалану ережелерін бұзуы, оның ішінде техникалық ақауы 

бар КҚ, белгіленген тәртіпте техникалық бақылаудан өтпеген КҚ пайдалану, сондай-ақ сақтандыру 

жағдайының басталуына түрткі болған, өрт қауіпсіздігі ережелерін, өрт немесе жарылыс қаупі бар заттар мен 

нәрселерді тасымалдау және сақтау ережелерін, жүкті тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын (жол жүру 

ережелеріне сәйкес) бұзуы;  

16)  Сақтанушы (Сақтандырылушы) не ЖКО-ға жауапты тұлға ЖКО орнынан КҚ-мен не КҚ-сыз бой тасаласа 

немесе егер Сақтанушы (Сақтандырылушы) белгіленген мерзімде алкогольмен, уытпен немесе есірткімен 

мастануды анықтау мәніне медициналық куәландырудан өтпесе; 

17)  электр және басқа жабдығының, оның ішінде электр сымдар жүйесінің немесе өздігінен қондырылған 

қосымша жабдықтың (дабылдама, автомагнитола және т.б.) тұйықталуы салдарынан КҚ ақаулығынан 

туындаған өрт; 

18)  КҚ көліктің кез келген түрімен тасымалдау; 

19)  КҚ қозғалтқышын жылыту үшін ашық от көздерін пайдалану;  

20)  сақтандыру жағдайы басталған сәтте немесе дәл соның алдында КҚ жолаушылардың жалпы саны кез 

келген себеп бойынша КҚ аталған үлгісі үшін белгіленген ең жоғарғы саннан және/немесе КҚ тиеудің шекті 

нормаларынан артық болса; 

21)  егер бұл ретте сақтандыру жағдайы салдарынан КҚ басқа тораптары мен бөлшектерінің зақымданулары 

болмаса, дөңгелектердің шиналарының немесе дискілерінің зақымдалуы; 

22)  тиісінше талаптарда пайдаланбау және сақтаудан болған КҚ тауарлық түрінің және техникалық 

сипаттамаларының өзгеруі; 

23)  КҚ айдап әкету, қарақшылық, тонау, қасақана және қасақана емес құрту немесе зақымдау, КҚ ұрлау; 

24)  келесі табиғи құбылыстар: боран, нөсер жауын, дауыл, бұршақ, найзағайдың соғуы, жердің сілкінуі, сел, 

опырылу, көшкін, су тасқыны, су басу, топырақтың отыруы; 

25)  бөтен заттардың құлауы, өрт, жарылыс, мұздың астына құлау, су құбыры, жылу немесе канализация 

жүйесінің зақымдалуы, аударылу; 

26)  сақтандыру жағдайы ретінде Полисте көрсетілмеген оқиғалар. 

11. Сақтандыру жағдайы болып табылмайды:  

1) қосымша жабдықты ұрлау, зақымдау, құртудан болған залалдар; 

2) тіркеу белгілерін ұрлаудан болған залалдар; 

3) оны пайдалану барысында КҚ бөлшектерінің, тораптарының және агрегаттарының бұзылуынан, тоқтап 

қалуынан, істен шығуынан, оның ішінде агрегаттардың ішкі қуыстарына жат заттар мен нәрселердің түсуінен 

туындаған залалдар; 

4) КҚ басқа бөлшектері зақымданбай, КҚ әйнегінің, оптикасының зақымдануынан болған залалдар; 

5) коррозия, конструктивті кемшіліктер салдарынан, сондай-ақ оны пайдалану, сақтау нәтижесінде автомобиль 

көлігі ерекшеліктерінің басқа табиғи өзгерістерінен болған залалдар. 

12. Сақтандыру қорғанысы мыналарға таратылмайды: 

1) Сақтанушының немесе жүргізушінің жеке заттары және жолаушылардың багаждары, сондай-ақ КҚ ішінде 

болған, Сақтанушының кәсіби немесе коммерциялық қызметімен байланысты тауарлар немесе заттар; 

2) КҚ қосымша жабдығы. 

13. Егер сақтандыру жағдайы басталған сәтте Сақтанушыда Сақтандырушымен жасасылған, қолданыстағы 

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисі болмаған болса, 

сақтандыру оған таратылмайды және Сақтандырушы төлем жасамайды.  

14. Егер Сақтанушы (Сақтандырылушы) Полистің 5-тарауында көрсетілген құжаттарды ұсынбаса немесе 

залалдың басталуы жағдайлары мен оның мөлшеріне қатысты қасақана жалған мәліметтер ұсынса, сақтандыру 

төлемі жүзеге асырылмайды.  

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

15. Сақтанушы: 

1) Ережелермен танысуға, Сақтандырушыдан сақтандыру талаптарын, Полис бойынша өзінің құқықтары мен 

міндеттерін түсіндіруді талап етуге, Ережелердің көшірмелерін алуға; 

2) Полисті жоғалтқан жағдайда, Сақтандырушыдан оның Полисті жасасу кезінде көрсеткен электронды 

поштасының мекенжайына қайтадан жөнелтуді сұратуға; 

3) келтірілген залалдың мөлшерін бағалау үшін тәуелсіз сарапшының қызметтерін пайдалануға; 

4) Сақтандырушының сақтандыру жағдайын тексеру барысымен танысуға; 

5) Полисте белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде Пайда алушының пайдасына сақтандыру төлемін 

жүзеге асыруды талап етуге; 

6) Полистің әрекетін Полисте, Ережелерде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіпте, мерзімінен бұрын тоқтатуға; 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Сақтандырушының сақтандыру төлемін 

жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешімін даулауға құқылы. 

16. Сақтанушы: 



P-RI-65 01 редакция  2020 ж. «25» ақпанынан бастап қолданысқа енеді.  13-ші бет 16-тен 

 

 

1) Полисті жасасу кезінде Сақтандырушыға оған белгілі, сақтандыру жағдайының басталу мүмкіндігін және 

оның басталуынан мүмкін залалдың мөлшерін анықтау үшін маңызды мәні бар барлық жағдайлар туралы 

мәлімдеуге; 

2) Сақтандырушыға басқа сақтандыру компанияларымен сақтандыру объектісіне қатысты жасалған және 

жасасылатын барлық сақтандыру шарттары туралы хабарлауға; 

3) Полисте белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге; 

4) Сақтандырушыға сақтандыру тәуекелінің жағдайы туралы ақпарат беруге; 

5) Ережелердің және Полистің талаптарын орындауға; 

6) Сақтандырылушыны сақтандыру талаптарымен таныстыруға міндетті. Сақтандырылушының сақтандыру 

талаптарын бұзуы оларды Сақтанушының өзі бұзған болып бағаланады; 

7) сақтандыру жағдайының белгілері бар немесе оның салдары сақтандыру жағдайының басталуы мүмкін 

оқиға басталған кезде, ол туралы Сақтандырушыға хабарлауға және Полисте және Ережелерде белгіленген 

тәртіпте және мерзімдерде қажетті әрекеттерді жасауға; 

8) сақтандыру жағдайы туралы шешім қабылдау үшін барлық қажетті және Сақтандырушы талап еткен 

құжаттарды Полистің 24-тармағына сәйкес ұсынуға; 

9) ондай құқықты іске асыру үшін қажетті құжаттарды ұсынуды қоса алғанда, сақтандыру жағдайының 

басталуы үшін жауапты тұлғаға талап құқығының Сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге; 

10)  Полистің талаптары және сақтандыру сыйлықақыларының және төлемдерінің мөлшері туралы 

құпиялылықты сақтауға; 

11) сақтандыру жағдайынан болатын залалдардың мөлшерін азайту шараларын қабылдауға;  

12) өзіне белгілі болған, Полисті жасасу кезінде Сақтандырушыға мәлімделген жағдайлардағы айтарлықтай 

өзгерістер туралы, егер ол өзгерістер Полистің қолданылу мерзімі ішінде сақтандыру тәуекелінің артуына 

айрықша әсер етуі мүмкін болса, ол туралы Сақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті. 

17. Сақтандырушы: 

1) сақтандырудың қолданыс мерзімі ішінде сақтандыру тәуекелінің жағдайын, оның Полисті жасасу кезінде 

Сақтанушы ұсынған мәліметтерге сәйкестігін тексеруге; 

2) залалдардың мөлшерін азайту бойынша іс-шараларға қатысуға құқылы. Бұл ретте Сақтандырушының 

аталған іс-шараларға қатысуы оқиғаны сақтандыру жағдайы деп тануының растамасы болып табылмайды; 

3) мүлікті қарап шығуды және келтірілген залалдың мөлшерін анықтау бойынша әрекеттерді қоса алғанда, 

сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен жағдайларын өзі анықтауға; 

4) тиісті мемлекеттік органдардан және ұйымдардан, олардың құзіреттерінен шаға отырып, сақтандыру 

жағдайының басталуы фактісін және келтірілген залал мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға; 

5) сақтандыру жағдайының фактісін, оның басталу себептері мен жағдайларын, келтірілген залал мөлшерін 

белгілеу үшін қажетті құжаттарды Сақтанушыдан (Сақтандырылушыдан) талап етуге; 

6) сақтандыру жағдайын жүзеге асыру туралы шешімді құзіретті органдардың деректері мен құжаттары 

негізінде, Сақтанушыға Полисте қарастырылған тәртіпте және мерзімде жазбаша хабарлама жөнелте отырып, 

кері шегеруге; 

7) Полисте және Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасында қарастырылған негіздемелер бойынша 

сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға немесе оның мөлшерін азайтуға не Сақтанушыға 

(Сақтандырылушыға, Пайда алушыға) ол туралы жазбаша хабарлап, оқиғаны сақтандыру жағдайы деп 

танымауға; 

8) залалды келтіру үшін жауапты тұлғаға кері талап құқығын қоюға;  

9) Сақтанушы (Сақтандырылушы) сақтандыру талаптарын бұзған кезде, сақтандыру қорғанысының әрекетін 

мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. 

18.  Сақтандырушы: 

1) Сақтанушыны Ережелермен таныстыруға және Ережелердің көшірмелерін беруге (жөнелтуге); 

2) сақтандыру жағдайы туралы хабарламаны ондай хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде тіркеуге; 

3) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін Полисте және Ережелерде белгіленген мөлшерде, 

тәртіпте және мерзімде жүргізуге; 

4) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге міндетті. 

19.  Тараптардың құқықтары мен міндеттері түпкілікті болып табылмайды, тараптардың кейбір міндеттері 

Полистің және Ережелердің басқа тармақтарында қарастырылған. 

4. Сақтанушының сақтандыру жағдайы басталған кездегі әрекеттері 

20.  Сақтандыру жағдайының белгілері бар және/немесе салдары сақтандыру жағдайының басталуы болуы 

мүмкін оқиға басталған кезде, сондай-ақ сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы (Сақтандырылушы, 

Пайда алушы): 

1) дереу, бірақ оған сақтандыру жағдайының белгілері бар және/немесе оның салдары Сақтандырушының 

сақтандыру төлемі бойынша міндетінің туындауы болуы мүмкін барлық оқиғалар туралы белгілі болған немесе 

белгілі болуы тиіс сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, ол туралы Сақтандырушыға хабарламаны 

жөнелту күнін белгілеуге мүмкіндік беретін кез келген тәсілмен орын алған жағдайдың орнын, уақытын 

көрсетіп, хабарлауға; 
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2) олардың құзіретінен шыға отырып, құзіретті органдарға сақтандыру жағдайының басталуы туралы дереу 

хабарлауға; 

3) орын алған оқиғаны құзіретті органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте 

және мерзімде құжатты түрде ресімдеу шараларын қабылдауға; 

4) құзіретті органның қызметкері не Сақтандырушының өкілі жөнелткен жағдайда, жүйкені белсендіргіш 

затты пайдалану фактісін және мастық күйін белгілеу үшін медициналық куәландырудан өтуге; 

5) сақтандыру жағдайының басталу жағдайларымен байланысты және сақтандыру төлемі туралы шешімдер 

қабылдау үшін қажетті барлық құжаттар мен мәліметтерді Сақтандырушыға беруге; 

6) қажетті құжаттарды ұсынуды қоса алғанда, сақтандыру жағдайының басталуы үшін жауапты тұлғаға 

Сақтандырушының талап құқығының өтуі үшін қажетті барлық әрекеттерді орындауға;  

7) сақтандыру жағдайының алдын алу мақсатында орын алған жағдайда орынды және қолжетімді шараларды 

қабылдауға міндетті. Тиісті шараларды қабылдай отырып, Сақтанушы (Сақтандырылушы) егер оларды 

Сақтандырушы берген болса, Сақтандырушының нұсқауларына сүйенуі тиіс.  

21.  Пайда алушы оны Сақтанушының немесе Сақтандырылушының жасаған жасамағанына қарамастан, барлық 

жағдайларда Сақтандырушыға сақтандыру жағдайы туралы хабарлауға құқылы.  

22. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталуы туралы хабарламау егер Сақтандырушының 

сақтандыру жағдайы туралы уақтылы құлағдар болғаны не Сақтандырушыда ол туралы мағлұматтың болмауы 

оның сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндеттемесіне әсер етпеуі мүмкін екендігі дәлелденбесе, оған 

сақтандыру төлемін төлеуден бас тарту құқығын береді.  

5. Сақтандыру жағдайының басталғаны және залалдар мөлшерін растайтын құжаттардың тізбесі 

23. Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ ол келтірген залалдарды дәлелдеу Сақтанушыға 

(Сақтандырылушыға, Пайда алушыға) жүктеледі. 

24. Сақтандыру төлемі туралы мәсеелені шешу үшін Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) 

Сақтандырушыға Полисте белгіленген тәртіпте және мерзімде жолығуы және мынадай құжаттарды ұсынуы 

тиіс: 

1) сақтандыру жағдайы туралы өтініш; 

2) сақтандыру жағдайының фактісін және жағдайларын растайтын құжаттар; 

3) келтірілген залал мөлшерін растайтын құжат; 

4) Пайда алушының төлем деректемелері. 

25.  Сақтанушы немесе Сақтандырылушы Полистің 24-тармағында қарастырылған барлық құжаттарды 

ұсынбаған жағдайда, Сақтандырушы соңғы құжатты ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оларды 

көрсетіп, жетіспейтін құжаттар туралы оларды хабардар етуге міндетті. 

26. Кейбір жағдайларда Сақтандырушы басқа, Полистің 24-тармағында қарастырылмаған құжаттарды талап 

етуге құқылы, егер олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін белгілеуді және залалдың 

мөлшерін анықтауды мүмкін етпесе немесе сақтандыру жағдайы туралы қосымша мәліметтер қажет болса.  

27. Орын алған оқиға туралы барынша толық ақпарат алу үшін Сақтандырушы оқиғаның басталу фактісі 

туралы ақпараттары бар құзіретті органдардан (ішкі істер органдары, өртті қадағалау, апат-техникалық қызмет, 

газ желісінің апат қызметі және т.б.), кәсіпорындардан, мекемелер мен ұйымдардан мәліметтер сұратуға, 

сондай-ақ оның туындау себептері мен жағдайларын өзі жеке анықтауға құқылы. 

6. Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру тәртібі мен талаптары 

28. Сақтандырушы сақтандыру төлемін Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) Полистің 5-тарауында 

көрсетілген құжаттарды ұсынған кезде жүзеге асырады.   

29. Сақтандыру жағдайыны басталу себептерін және залалдың мөлшерін негіздейтін құжаттарды ұсыну 

Сақтанушыға (Сақтандырылушыға, Пайда алушыға) жүктеледі.  

30.  Сақтандыру төлемі көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

туралы заңнамалық актіде белгіленген жауапкершіліктің шекті көлемінен асатын мөлшерде, бірақ Полисте 

көрсетілген, А тарауы бойынша сақтандыру сомасынан артық емес мөлшерде жүзеге асырылады.  

31. Мүлікке зиян келтіру жағдайында залалдың мөлшері төмендегідей түрде анықталады: 

1) жәбірленушінің мүлкі толық опат болған (құртылған) кезде – мүліктің бағамдалған құны шегінде, бірақ тозу сомасын 

және егер ондайлар болса, қалдық құнын (зақымдалған объектінің пайдалануға немесе іске асыруға жарамды құрамдас 

бөліктерін) шегеріп, Полисте көрсетілген сомадан артық емес шегінде. Қалдықтардың құны олардың тозуы есепке 

алына отырып, белгіленеді. Мүліктің толық опат болуы деп тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы қалпына келтіру-

жөндеу жұмыстарын мақсатсыз (қалпына келтіру-жөндеу жұмыстарының құны мүліктің нақты құнының 80%-нен 

артық) деп белгілеген кездегі мүліктің құртылуы танылады; 

2) мүлік зақымдалған кезде, сақтандыру жағдайы басталғанға дейінгі мүліктің есептелген амортизациясы (тозуы) 

шегеріліп, зақымдалған мүлікті қалпына келтіру құнынан шыға отырып анықталады. Зақымдалған мүлікті қалпына 

келтіру құны сақтандыру жағдайы басталған күнге әрекет ететін нарықтық бағалардан шыға отырып, есептеледі. 

32. Б тарауы бойынша сақтандыру төлемінің мөлшері төмендегідей белгіленеді: 

1) Сақтандырылушыға мүгедектік белгіленген кезде: 

 I топ – бір Сақтандырылушыға жауапкершілік лимитінен 80%, 

 II топ – бір Сақтандырылушыға жауапкершілік лимитінен 60%; 

2) Сақтандырылушы қайтыс болған кезде – бір Сақтандырылушыға жауапкершілік лимитінен 100%. 
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33.  Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) залалдардың алдын алу немесе оларды азайту үшін тартқан 

шығындарын Сақтандырушы өтеуі тиіс, егер ол шығындар қажет болған болса немесе Сақтандырушының 

нұсқауларын орындау үшін жасалған болса.  

Мұндай шығындар нақты мөлшерінде өтеледі, алайда сақтандыру төлемі мен шығындардың өтемақысы 

Полисте қарастырылған, А немесе Б тараулары бойынша сақтандыру сомасынан артық болмауы тиіс. Егер 

шығындар Сақтанушының (Сақтандырылушының)  Сақтандырушының нұсқауларын орындау нәтижесінде 

туындаған болса, олар толық көлемінде, сақтандыру сомасына қатыссыз өтеледі. 

7. Сақтандыру төлемі немесе сақтандыру төлемінен бас тарту туралы шешім қабылдау мерзімі 

34.  Сақтандырушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдау үшін қажетті, Шарттың 5-тарауында 

көрсетілген барлық құжаттарды алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемі не 

сақтандыру төлемінен бас тарту туралы шешім қабылдайды. Бас тарту туралы шешім туралы Сақтанушыға 

(Сақтандырылушыға, Пайда алушыға) бас тарту себептерін көрсетіп, жазбаша түрде хабарлайды.   

35.  Сақтандырушы сақтандыру төлемін Пайда алушыға сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдағаннан кейін 

5 (бес) жұмыс күні ішінде төлейді.  

36.  Сақтандырушының сақтандыру төлемінен бас тартуына Сақтанушы, Сақтандырылушы немесе Пайда 

алушы Сақтандырушының атына талап жөнелткеннен кейін Сақтандырушының бас офисі нақты орналасқан 

жердегі сотқа жүгіне алады. 

37.  Сақтандырушы толықтай немесе ішінара сақтандыру төлемінен бас тартуға құқылы, егер сақтандыру 

жағдайы мыналардың салдарынан орын алса: 

1) Сақтанушының, Сақтандырылушының және/немесе Пайда алушының сақтандыру жағдайының туындауына 

не оның басталуына әсер етуге бағытталған қасақана әрекеттері; 

2) Сақтанушының, Сақтандырылушының және/немесе Пайда алушының заңнамалық актілерде белгіленген 

тәртіпте сақтандыру жағдайымен себепті байланыста болған қасақана қылмыстар немесе әкімшілік 

құқықбұзушылық деп танылған әрекеттері.  

38.  Сақтандырушы үшін сақтандыру жағдайынан (оның бөлігінде не толық көлемінде) бас тарту үшін 

негіздемелері мыналар да бола алады: 

1) Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және 

оның салдары туралы қасақана жалған мәліметтер хабарлауы; 

2) Сақтанушының сақтандыру жағдайынан болатын залалдарды азайту бойынша шаралар қабылдамауы; 

3) Сақтанушының тиісті сақтандыру өтемін келтірілген залал үшін кінәлі тұлғадан алуы; 

4) Сақтанушының Сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталу жағдайларын тексеріне және ол 

келтірген залалдың мөлшерін белгілеуіне кедергі келтіруі; 

5) Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабардар етпеуі не уақтылы хабардар етпеуі; 

6) Сақтандырушыны сақтандыру тәуекелінің өзгерісі туралы хабарлар етпеу не Сақтанушының Сақтандырушы 

анықтаған сақтандыру жағдайының басталу тәуекелін арттыратын фактілерді жою бойынша шаралар 

қабылдамауы; 

7) Сақтанушының (Сақтандырылушының немесе Пайда алушының) сақтандырылған КҚ басқаруды аталған 

санат бойынша КҚ басқаруға құқығы жоқ тұлғаға тапсыруы; 

8) КҚ сақтандыру жағдайы басталған сәтте Полисте сақтандырылған КҚ басқаруға жіберілмеген тұлғаның 

пайдалануы; 

9) Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуы үшін жауапты тұлғаға талап құқығынан бас тартуы, 

сондай-ақ Сақтандырушыға оған өткен талап құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті құжаттарды беруден бас 

тартуы; 

10)  сақтандыру объектісін аренда, прокат, оқу немесе спорт мақсатттарында Сақтандырушының алдын-ала 

жазбаша келісімінсіз пайдалануы; 

11)  тұраққа қойылған КҚ өздігінен қозғалуы салдарынан залалдың туындауы; 

12)  КҚ техникалық ақауы салдарынан туындаған залал; 

13) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа жағдайлар.  

39.  Сақтандырушыны оның заңсыз әрекеттері себепті Сақтанушы алдындағы сақтандыру жауапкершілігінен 

босату, бір мезгілде Сақтандырушыны Пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатады.  

40.  Егер құқық қорғау органдары Сақтанушыға (Сақтандырылушыға, Пайда алушыға) немесе оның отбасы 

мүшелеріне қарсы қылмыстық іс қозғаса және залалдың басталуына әкеп соқтырған жағдайларға тексеру 

жүргізіліп жатса не құзіретті органдардың сақтандыру төлемінен бас тарту үшін негіздеме болуы мүмкін 

материалдары болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдау мерзімін тергеу немесе 

соттағы талқылау аяқталғанға дейін кері шегеруге құқылы, Сақтандырушы кідірту себептері туралы 

Сақтанушыны (Сақтандырылушыны, Пайда алушыны) жазбаша хабардар етеді. 

41. Сақтандырушы егер оның сақтандыру жағдайын немесе залалдардың мөлшерін растайтын құжаттардың 

түпнұсқалығына қатысты уәждемелі күмәндары болса, сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауды ондай 

құжаттардың түпнұсқалылығы анықталғанға дейін кері шегере алады. 

8. Сақтандыру шартын тоқтату талаптары 

42.  Шарт мынадай жағдайларда өзінің әрекеті тоқтатады: 

1) сақтандыру жағдайы басталғанда; 
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2) Сақтандырушы Сақтанушының (Сақтандырылушының, Пайда алушының) алдындағы Полис бойынша 

міндетін толық орындаған кезде;  

3) Полистің әрекет ету мерзімі аяқталған кезде (егер сақтандыру жағдайы басталмаса); 

4) Полисті әрекетсіз деп тану туралы соттың шешімі шыққан кезде; 

5) мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде; 

6) Сақтандырушымен жасасылған көлік құралдары иелерінің азаматтық-құықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру полисі бұзылған жағдайда; 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Полисте немесе Ережелерде белгіленген басқа жағдайларда. 

43.  Егер Полис төмендегідей жағдайлардың бірі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылса: 

1) Сақтандырушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте таратылғанда; 

2) сақтандыру объектісі жойылғанда; 

3) Сақтанушы болып табылмайтын Сақтандырылушы қайтыс болғанда; 

4) Сақтанушы сақтандыру объектісін меншіктен шығарғанда, егер Сақтандырушы Сақтанушыны ауыстыруға 

қарсы болса; 

5) сақтандыру жағдайының басталу мүмкіндігі жоғалғанда және сақтандыру тәуекелі сақтандыру жағдайынан 

басқа жағдайлар бойынша жойылғанда. 

Полис осы тармақта Полисті бұзу үшін негіздеме ретінде қарастырылған аталған жағдай басталған сәттен 

бастап тоқтатылған болып саналады, ол туралы мүдделі тарап дереу, бірақ кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс 

күнінен кешіктірмей басқа тарапты жазбаша хабардар етуі тиіс. 

Бұл ретте Сақтандырушы оның ішінде сақтандыру әрекет еткен уақытқа барабар, сақтандыру сыйлықақысының 

бөлігіне құқылы. 

44.  Полисті мерзімінен бұрын тоқтату үшін негіздеме – оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі. 

45.  Сақтанушы кез келген уақытта Полистен бас тартуға құқылы. 

46.  Сақтанушы Полистен бас тартқан кезде, сақтандыру сыйлықақысы кері қайтарылмайды. 

47.  Полисті мерзімінен бұрын тоқтату Сақтандырушының кінәсінен оның талаптарын орындамаудан болса, 

Сақтандырушы Сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толықтай кері 

қайтаруы тиіс. 

 
 


