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Басшылықтың 
үндеуі1

Құрметті ханымдар мен мырзалар! 

«Халық» сақтандыру компаниясының Директорлар кеңесі мен Басқармасының атынан Сіз-
дердің назарларыңызға өткен жылғы біздің компания қызметінің қорытындыларын ұсыну құр-
метіне ие боламын.

2021 жылы компания бизнесті және серіктестік байланыстарды кеңейту, сақтандырудың жаңа 
бағыттарын дамыту, тұтынушылардың адалдығын арттыру бойынша белсенді жұмыс бойынша 
табысты жобаларды іске асырудың арқасында жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Байқалған 
өсім сапалы және жақсы қаржылық көрсеткіштер аясында болатыны маңызды.

Компанияның пайдасы 2020 жылмен салыстырғанда 23,7% - ға артып, жыл соңына қарай 10,4 
млрд теңгеге жетті; сақтандыру сыйлықақыларын жинау 1,3 есеге өсіп, 103,2 млрд теңгені 
құрады; 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша нарық үлесі 23,7% -ды құрады.

2021 жылы біз өз клиенттерімізге 23 млрд теңгеден астам ақшаны өтедік  – бұл Қазақстанның 
жалпы сақтандыру компаниялары арасындағы барлық төлемдердің шамамен 25%-ы. Бұл ком-
панияның сенімділігінің маңызды көрсеткіші және біздің клиенттерімізге жоғары жауапкер-
шіліктің көрінісі.

«Халық» сақтандыру компаниясы, бұрынғыдай, жеке сақтандыру нарығында көшбасшы бо-
лып табылады: сақтандырудың осы сыныбы бойынша жиналған сыйлықақылардың көлемі 10,9 
млрд теңгені құрап, бірінші орынды және нарықтың 29% -н иеленді.

Болжамның «тұрақтыға» өзгеруі AM Best өте күшті деп бағалайтын компания балансының 
тұрақтылығының жоғарылағанын көрсетеді. Рейтингтік агенттіктің сарапшылары сондай-ақ 

Halyk тобы басшылығының тәуекелдерді іріктеу және бағалау жүйесін жақсартумен, жоғары 
операциялық көрсеткіштермен, шектеулі бизнес-бейінмен және «Халық» сақтандыру компа-
ниясының тәуекелдерді сауатты басқарумен нығайтылған тиімді іс-қимылдарын атап өтті.

Бұл факт, әрине, кез келген сақтандыру компаниясының қызметіндегі маңызды даму нүктесі 
болып табылады және Біз am best беделді халықаралық агенттігінің біздің жұмысымызды жоға-
ры бағалағанына қуаныштымыз. Бүгінгі таңда тұтынушылар сақтандыру өнімін сатып алмас 
бұрын сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығы мен беделін тексеру үшін AM Best 
несиелік ұпайларына жиі жүгінеді. Біздің клиенттеріміз, қаржы мамандары мен инвесторлар 
осы ақпаратты тиімді және негізделген шешімдер қабылдау үшін пайдалана алады.

Біз клиенттеріміздің сенімін ақтай отырып және жоғары кәсіби деңгейде сақтандыру қорға-
нысын қамтамасыз ете отырып, жұмысымыздың сапасын одан әрі жетілдіруді жалғастырамыз.

Компанияның қызметі мен табыстары AM Best халықаралық рейтинг агенттігінің назарынан 
тыс қалмады, ол «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың болжамын белсендіден тұрақтыға 
көтерді және «B++» деңгейіндегі қаржылық тұрақтылық рейтингін және «BBB» деңгейіндегі 
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингті растады.

Құрметпен,

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 
Басқарма төрағасы                                                                                                         Е. Камбетбаев
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АҚПАРАТ
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Қоғам туралы 
ақпарат2

2.1. КҚоғамның қысқаша тұсаукесері

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) - Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігін алғаннан кейін мемлекет құрған алғашқы сақтандыру ұйымы. Бүгінде «Халық» сақтан-
дыру компаниясы» АҚ Қазақстан Халық Банкінің Қаржы тобының құрылымына кіреді және 
отандық сақтандыру нарығында сенімді түрде көшбасшы орынға ие.

Жыл сайын қоғам Қазақстанның барлық аумағында тұрақты өсіп, клиенттік базаны, филиал-
дық және агенттік желіні кеңейтуде. Бүгінгі таңда Қоғам республиканың 18 аймағында ұсы-
нылған. Агенттік желінің өсуі мен нығаюы қоғамға ірі қалалар мен облыс орталықтарында ғана 
емес, республиканың ауылдық аудандарында да жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 2022 жылдың 
1 қаңтарындағы жағдай бойынша сату нүктелерінің желісінде 18 филиал, 191 стационарлық 
сату нүктелері және 3 615 сақтандыру агенттері бар.

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ тарихы 

Қоғам 1995 жылы ҚР Президентінің 1994 жылғы 16 сәуірдегі № 1658 Жарлығына сәйкес құрыл-
ды. Үкіметтің атынан Қаржы министрлігі құрылтайшы болды, ол компанияның жарғылық капи-
талына 3 миллион теңге және 1 миллион АҚШ долларын қосты.

2002 жылы 06 маусымда қоғам оған «Өнеркәсіптік сақтандыру тобы» ААҚ қосылу арқылы 
қайта құрылды. Қайта құрудың мақсаты - Қоғамның меншікті капиталының деңгейін арттыру.

2006 жылдың қазан айында Қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес компаниясы мәрте-
бесін алды.

Соңғы жылдары қоғамда болған негізгі оқиғалар қоғамның табысты дамуының дәлелі болып 
табылады:

• 2004 ж. (желтоқсан) – Биржалық кеңестің шешімімен Қоғамның жай акциялары (ҰБН-
KZ1C39450016) бағалы қағаздардың ресми тізімінің «А» санатына (қаржылық міндеттемелерді 
орындаудың жоғары қабілеті) енгізілген;

• 2005 ж. (мамыр) – Женева қаласында өткен «Бизнестегі жоғары сапа» VII халықаралық фору-
мында «Іскерлік тәжірибедегі жоғары сапа үшін» медалі алынды;

• 2005 ж. (қараша) – өмірді сақтандыру бойынша Қоғамға толық тиесілі компания – «Halyk 
Life» АҚ (бұдан әрі – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес компаниясы) құру;

• 2006 ж. – қарыздарды басқа қаржылық шығындардан, кепілдіктерден және кепілгерліктер-
ден сақтандыру бойынша лицензиялар алынды;

• 2006 ж. (қазан) – Қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес компаниясы мәртебесін алды;

• 2007 ж. (ақпан) – ISO 9001:2001 сапа менеджменті жүйесінің сәйкестік сертификаты алынды;

• 2008 ж. (қараша) – Қоғам, жыл сайынғы «Қазақстандағы жыл таңдауы» фестивалінің қоры-
тындысы бойынша «Қазақстандағы №1 сақтандыру компаниясы» атағына ие болды;

• 2009 ж. (сәуір) – «Euromoney» еуропалық талдау журналының пікірі бойынша Қоғам үздік 
сақтандыру компаниясы («Best insurer in Kazakhstan») болып танылды;

• 2010 ж. (шілде) - Қоғамның сапа менеджменті жүйесін Moody International ISO 9001:2008 
халықаралық стандартының талаптарына сәйкес деп таныды;

• 2011 ж. – «Эксперт РА Қазақстан» рейтингтік агенттігінен А+ «Сенімділіктің өте жоғары дең-
гейі» деңгейінде сенімділік рейтингі берілді;

• 2011 ж. – A. M. Best халықаралық рейтинг агенттігінен «B+» деңгейінде қаржылық тұрақтылық 
рейтингі берілді;

• 2012 ж. – A. M. Best COMPANY халықаралық рейтингтік агенттігі қоғамның қаржылық 
тұрақтылық рейтингін «B++» (Good/жақсы) деңгейінде және «BBB» эмитентінің кредиттік рей-
тингін анықтады. Екі рейтингтің болжамы тұрақты болып саналады;

• 2013 ж. – «Эксперт РА Қазақстан» рейтингтік агенттігі қоғамның сенімділік рейтин-
гін «Сенімділіктің өте жоғары деңгейі» А++ деңгейіне дейін көтерді. Бұрын компанияда А+ 
«Сенімділіктің өте жоғары деңгейі» рейтингі болған;

• 2013-2016 жж. – A. M. Best COMPANY халықаралық рейтингтік агенттігі жыл сайын қоғам-
ның қаржылық тұрақтылық рейтингін «B++» (Good/жақсы) деңгейінде және «BBB» эмитентінің 
кредиттік рейтингін растайды;

• 2014-2016 жж. – «Эксперт РА Қазақстан» рейтингтік агенттігі жыл сайын қоғамның «Сенімділік-
тің ерекше жоғары деңгейі» А++ деңгейіндегі сенімділік рейтингін растайды;

• 2015 ж. - Қоғам отандық сақтандыру нарығында табысты жұмыс істеудің 20 жылдығын атап 
өтеді;

• 2015 - Қоғам ерікті мүлікті сақтандыру сыйлықақыларын жинаудың рекордтық көлемін көр-
сетеді. Есепті кезеңде осы сынып бойынша сыйлықақылардың өсуі 93%-ға өсті;

• 2016 ж. - Қоғам сақтандыру өнімдерін онлайн-сату бойынша www.strahovkatut.kz интер-
нет-ресурсты өнеркәсіптік пайдалануға іске қосты;

• 2017 ж. – Қоғам нарыққа жеке тұлғалар үшін ерікті сақтандыру түрлері бойынша бірқатар 
бірегей қорапты сақтандыру өнімдерін шығарады;

• 2017 – 2018 жж. - A. M. Besteurope – Rating services limited рейтингтік агенттігі «B++» деңгей-
індегі қаржылық тұрақтылық рейтингін растады (жақсы/жақсы), Эмитенттің «bbb» деңгейіндегі 
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі және болжамды негативтен тұрақтыға қайта қарады;

• 13.06.2017 ж. – «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ ҚР Ұлттық Банкінің «Қазкоммерцбанк» АҚ-
ты сатып алуға, сондай-ақ банк холдингі станциясын сатып алуға рұқсатын алды. 2018 жылғы 
қаңтарда қоғамның акционері «Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа қосу 
жолымен ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдады;

• 29.08.2018 ж. – «Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың қосылуы аяқталды және «Қазкоммерц-По-
лис» СК» АҚ-тың мүлкі мен міндеттемелерін Қоғамға беру туралы нақты актіге қол қойылды;

• 29.01.2019 жылдан бастап – «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтан-
дыру компаниясы» акционерлік қоғамы атауын «Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан 
Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы деп өзгертті.

• 2020-2021 ж. - AM Best халықаралық рейтингтік агенттігі «Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ болжамын негативтен тұрақтыға көтерді және «B++» деңгейіндегі қаржылық тұрақтылық 
рейтингін және «BBB» деңгейіндегі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингті растады.
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Қоғам туралы 
ақпарат2

Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2020 жылғы 18 ақпанда берген «жалпы 
сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығы-
на №2.1.71 лицензияға ие.

Қоғам сақтандыру саласындағы жетекші позицияларға ұмтылады. Қоғамның жұмысы Қа-
зақстан Республикасының аумағында сақтандыруда үздік әлемдік тәжірибелерді дамыту және 
енгізу арқылы қызметтің барлық бағыттары бойынша ең жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге, 
сондай-ақ тамаша сервис пен бірегей сақтандыру өнімдерін ұсынуға бағытталған..  

Қоғамның миссиясы

Сақтандыру саласында жоғары сапалы қызмет көрсету арқылы өз клиенттеріне, акционер-
леріне, қызметкерлеріне және қоғамына пайда әкелу..

2.2. Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 48 – бабы-
ның 1-тармағына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталдарына немесе акцияларына қатысу үлестерін сатып алуға, заңда белгіленген жағдай-
ларды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуға 
тыйым салынады. қоғамда еншілес және тәуелді ұйымдар жоқ.

2.3. Өндірістік құрылым

Өндірістік құрылым

№ Құрылымдық бөлімшенің атауы
Қоғам бөлімшелерінің қызметінің негізгі бағыттары 

(міндеттері), құзыреттері

1 Басқарма 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің талқылауына қоғамның даму страте-
гиясын әзірлейді және енгізеді;
2) бекітілуі өзге органдардың құзыретіне жатқызылған құжаттарды 
қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі 
құжаттарды бекітеді;
3) Директорлар кеңесінің талқылауына бизнес-жоспарды, қоғамның күр-
делі салымдарының жоспарын, белгілі бір кезеңге арналған бюджетті әзір-
лейді және енгізеді; 4) Директорлар кеңесіне және жалпыға қаржылық 
есептілікті (бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп, 
ақша қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгал-
терлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге де 
есептілікті) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның 
жарғысында айқындалған тәртіппен акционерлер жиналысына ұсынады;
5) уәкілетті органға дұрыс және толық реттеушілік есептілікті уақтылы ұсы-
нуды қамтамасыз етеді;
6) егер осы мәселе бойынша шешім қабылдау қоғамның жарғысына және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның басқа орган-
дарының құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, жылжымайтын 
мүлік объектілерімен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдайды; 
7) егер мұндай мәмілелер жасау қоғамның өзге органдарының құзыретіне 
жатпайтын болса, қоғамның қарыз алу мәселелерін қарайды; 
8) Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген лимит шегінде жеке сақтан-
дыру (қайта сақтандыру) шартын жасасу жөнінде шешімдер қабылдайды;
9) Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген лимит шегінде сақтандыру 
төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдайды.

2 Ішкі аудит қызметі 1) ішкі бақылау жүйесінің, тәуекелдерді басқару жүйесінің, корпоративтік 
басқарудың жай-күйіне тәуелсіз және объективті баға беру және оларды 
жетілдіру бойынша ұсынымдар беру;
2) қоғамды және оның беделін қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған 
корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау проце-
стерінің тиімділігін бағалау мен арттыруға жүйелендірілген және дәйек-
ті тәсілді пайдалану арқылы қойылған мақсаттарға қол жеткізуге қоғамға 
көмек көрсету. 

3 Комплаенс қызметі 1) Қоғамның Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылы-
статуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі са-
ясатты сақтауын бақылау; 
2) комплаенс қатысушыларының өзара іс-қимылын ұйымдастыру жөнін-
дегі жұмыс;
3) сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы Қоғамның уәкілетті органда-
рының шешімдерін келісу бойынша жұмыс;
4) Қоғамның комплаенс-тәуекелдерді төмендетуге бағытталған саясатты 
сақтауы жөніндегі құқықтық тетікті іске асыру.

4 Тәуекелдер бөлімі 1) Қоғам қызметіне тән тәуекелдерді анықтаудың тиімді жүйесін ұйымда-
стыру;
2) қоғамның тәуекелдерін өлшеу және талдау;
3) тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау және қолдану процесіне қатысу; 
4) тәуекелдерді басқару жүйесін түзету процесін ұйымдастыру; 
5) тәуекелдердің тұрақты мониторингі және тиісті есептілікті дайындау.

5 Корпоративтік сатулар 
департаменті 

1) Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығында қоғамның сақтан-
дыру өнімін сату;
2) қоғамның сақтандыру қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиясын-
да көзделген сақтандырудың барлық сыныптары мен түрлері бойынша 
сақтандыру шарттарын жасасу үшін қоғамға клиенттерді тарту;
3) ерікті жалпы және міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру қызметін 
жүзеге асыруға лицензияда көзделген түрлер бойынша Қоғамның сақтан-
дыру шарттарын жасасуын/ұзартуын қамтамасыз ету;
4) қоғам жасасқан сақтандыру шарттарын сүйемелдеу, сақтандыру сый-
лықақыларының және сақтандыру дого-ұрылары бойынша кезекті жарна-
лардың түсуін бақылау.

6 Қайта сақтандыру 
департаменті 

1) тәуекелдерді әртараптандыру жолымен сақтандыру портфелін қорғау 
мақсатында сақтандыруға қабылданған тәуекелдерді қайта сақтандыруды 
жүзеге асыру, 
2) Қоғамды қайта сақтандыру және оның сақталу мониторингі жөніндегі 
саясатты іске асыру және жетілдіру,
3) кіріс қайта сақтандыруға қабылданатын тәуекелдердің жарамдылығын 
алдын ала бағалау,
4) тәуекелдерді қайта сақтандыруға қабылдау және беру жөніндегі рәсім-
дерді жүзеге асыру, іскерлік қатынастар (шарт жасасу) белгіленгенге дейін 
қайта сақтандыру жөніндегі қарсы әріптестердің қызметін бағалау.

7 Брокерлермен және 
ғаламдық серіктестермен 
жұмыс департаменті

1) қолданыстағы клиенттермен шарттарды ұзартуды (қайта жасасуды) 
қамтамасыз ету;
2) қоғамның қолданыстағы ішкі нормативтік және өкімдік құжаттарына 
сәйкес клиенттермен сақтандыру шарттарын жасасу;
3) брокерлік компаниялар немесе халықаралық серіктестер арқылы сату 
арналарын іздеу және кеңейту, сондай-ақ бар серіктестермен және бро-
керлермен өзара қарым-қатынасты нығайту.
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2 Қоғам туралы 
ақпарат

8 Бөлшек сатулар 
департаменті 

1) Қоғамның Қазақстан Республикасының өңірлеріндегі филиалдарын сүй-
емелдеу және сатуды басқару;
2) Қоғамның сату арналарын дамыту жөніндегі қызметті ұйымдастыру 
және үйлестіру;
3) Қоғам филиалдарының қызметін үйлестіру және бағалау;
4) сақтандыру өнімдерін сату бойынша филиалдарға жоспарлы тағайын-
даулар жасау, сақтандыру өнімдерін сатуды сүйемелдеу бойынша шығы-
стар бөлігінде филиалдардың бюджетін қалыптастыруға қатысу.

9 Дистанциялық сату 
арналары департаменті 

1) қашықтықтан сату арналары арқылы сатылатын қоғамның сақтандыру 
өнімдерінің үлесін одан әрі арттыра отырып, ағымдағы позицияларды сақтау; 
2) Қоғамның қашықтықтан сату арналарын дамыту жөніндегі қызметті ұй-
ымдастыру және үйлестіру;
3) сақтандыру өнімдерін сатуды дамыту бөлігінде Қоғамның қашықтықтан 
сату арналарының қызметін үйлестіру мен бағалаудың бірыңғай жүйесін құру;
4) клиенттермен, екінші деңгейдегі банктермен, агрегаторлармен, вендор-
лармен, қоғамның серіктес ұйымдарымен, жарнамалық және PR-агенттік-
термен қашықтықтан сату арналары бойынша жүйелік қатынастарды әзірлеу 
және құру.

10 Жеке сақтандыру
департаменті 

1) шетелге шығатын адамдарды сырқаттанған жағдайда ерікті сақтандыру 
және ерікті сақтандыру бойынша шарттар жасасу және сүйемелдеу кезін-
де филиалдарға жәрдемдесу;
2) Қоғамның ассистанстармен және емдеу-профилактикалық мекеме-
лермен өзара іс-қимылына барынша тиімді жағдайлар жасау.

11 Залалдарды реттеу 
департаменті

1) залалдарды/шағымдарды реттеу (жеке және/немесе заңды тұлғалар-
дың өтініштерін/жолдауларын қарау жөніндегі іс-шаралар кешені және 
олар бойынша шешімдер қабылдау, соның ішінде дәлелді жауаптар жіберу, 
сақтандыру төлемдерін не оларды жүзеге асырудан бас тартуды жүзеге 
асыру); 
2) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сақтандыру объек-
тілерін қарауды жүзеге асыру.

12 Андеррайтинг 
департаменті

1) Қоғамның адекватты андеррайтингтік саясатын әзірлеу және енгізу;
2) сақтандыру объектілерін сәйкестендіру, олар бойынша сақтандыру 
жағдайларының туындау ықтималдығын арттыруға және олар бойынша тү-
зету коэффициенттерін белгілеуге елеулі әсер ететін факторлардың тіз-
бесін айқындау; 
3) кейіннен талдау нәтижелері бойынша ұсынымдар бере отырып, есепті 
кезеңдегі сақтандыру портфелінің залалдылығын талдау;
4) сақтандыруға / қайта сақтандыруға қабылданатын тәуекелдердің жа-
рамдылығын бағалау.

13 Цифрлық дамыту 
департаменті

1) Қоғамның цифрлық даму жоспарларын әзірлеу және іске асыру;
2) Қоғамды цифрландыру жобаларын әзірлеу және үйлестіру, сондай-ақ 
олардың орындалу барысына мониторинг жүргізу;
3) Қоғамның цифрлық дамуы шеңберінде бастамашыл стратегиялық жо-
баларды іске асыруды қолдау.

14 IT инфрақұрылым
департаменті

1) Қоғамның жүйелік-техникалық платформасын сүйемелдеу және дамыту; 
2) Қоғамда пайдаланылатын қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамта-
масыз етуді сүйемелдеу;
3) өнеркәсіптік деректер базасының сақталуын қамтамасыз ету жөнінде-
гі, оның ішінде форс-мажорлық мән-жайлар кезінде жоспарлы іс-шараларды 
орындау; 
4) Қоғам үшін телекоммуникациялық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету.

15 Жобалау және әзірлеу 
департаменті

1)  негізгі қызмет бойынша бизнес процестерді автоматтандыру;
2) Қоғам қызметін жүзеге асыру үшін қажетті бағдарламалар мен 
бағдарламалық құралдарды сүйемелдеу, енгізу және әзірлеу; 
3) клиенттердің,агенттердің және қоғамға қатысты басқа да сыртқы тұлға-
лардың негізгі қызмет мәселелері бойынша қоғаммен оның техникалық 
ресурстары арқылы өзара іс-қимылын қамтамасыз ету.

16 Жобалық офис 1) Қоғам жобаларынан іске асыру;
2) Қоғам қызметінің тиімділігі мен технологиялылығын арттыру үшін қажет-
ті жаңа бағдарламалық құралдарды әзірлеу.

17 Бизнес процестерді 
оңтайландыру 
және СМЖ басқармасы

1) олардың тиімділігін арттыру мақсатында Қоғамның бизнес-процестерін 
оңтайландыру/автоматтандыру;
2) қоғам менеджментінің интеграцияланған жүйесінің жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету;
3) сақтандырудың жаңа бағдарламаларын әзірлеу және оларды қоғамның 
ақпараттық жүйелеріне енгізу; қоғамды сақтандыру қағидаларын, сақтан-
дыру шарттарының үлгілік нысандарын және сақтандыру шарттарын жаса-
суға өтініш-сауалнамалар әзірлеу.

18 Маркетинг 
басқармасы

1) өнімдерді жылжыту, Қоғамның имиджін қалыптастыру және қолдау мақ-
сатында маркетингтік іс-шаралар кешенін жүзеге асыру; 
2) Қоғамның корпоративтік стратегиясын әзірлеу;
3) қоғамның клиентке бағдарлануын арттыру.

19 Актуарийлік
орталық

1) Қоғамның қаржылық орнықтылығы мен төлем қабілеттілігінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру және қайта сақтандыру 
шарттары бойынша міндеттемелер мөлшерінің экономикалық-математи-
калық есептеулерін жүзеге асыру;
2) сақтандыру тарифтерінің экономикалық негіздемесі мен есебі; 
3) өнімдердің рентабельділігін бағалау;
4) бюджеттеу мақсаттары үшін актуарлық орталықтың құзыреті бөлігінде 
негізгі қаржылық көрсеткіштерді болжау.

20 Қауіпсіздік 
қызметі

1) Қоғамның экономикалық және ішкі қауіпсіздігін жүзеге асыру саласында 
зиян келтіруге ықпал ететін себептер мен жағдайларды алдын алуға, алдын 
алуға және жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізу;
2) Қоғамның имиджіне және оның қаржылық-экономикалық тұрақтылығы-
на нұқсан келтіруге бағытталған ықтимал әрекеттерді анықтау және бол-
дырмау мақсатында ақпаратты жинау, жинақтау және талдау;
3) ұйымдасқан қылмыстық топтар өкілдерінің қоғам құрылымдарына 
енуінің алдын алу, бопсалаудың, зорлық-зомбылықтың, бопсалаудың және 
қоғамның және оның персоналының тыныс-тіршілігіне қауіп төндіретін 
басқа да жағымсыз көріністердің ықтимал фактілерінің жолын кесу; 
4) Қоғамдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру және үйлестіру.

21 Ақпараттық 
қауіпсіздік 
бөлімі

1) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігін жүзеге асыру саласында зиян кел-
тіруге ықпал ететін себептер мен жағдайларды алдын алуға, алдын алуға 
және жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізу;
2) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігінің бірыңғай саясатын, ақпараттық ре-
сурстардың қорғалуының қажетті деңгейін қамтамасыз ету;
3) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сақтандыру құпиясын және 
коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттың жария етілуіне алғышарттар 
жасайтын фактілер мен жағдайларды анықтау.
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2 Қоғам туралы 
ақпарат

22 Қызметкерлер құрамын 
басқару департаменті

1) бірыңғай кадр саясатын әзірлеу, енгізу және жүргізу; 
2) Қоғам персоналын кадрлық әкімшілендіру;
3) сақтандыру агенттерінің есебін қамтамасыз ету;
4) қолданыстағы нормативтерге сәйкес құжаттаудың және қоғам құжат-
тарымен жұмыстың бірыңғай тәртібін үйлестіру және қамтамасыз ету.

23 Заң 
департаменті

1) Қоғам қызметінде заңдылықты нығайтуға жәрдемдесу;
2) Қоғамның, оның бөлімшелері мен қызметкерлерінің құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау;
3) қолданыстағы заңнаманы ақпараттандыру, түсіндіру және оны қолдану 
тәртібі;
4) шағымдарды, талап-арыздарды қарау нәтижелерін, сондай-ақ шару-
ашылық шарттарын жасасу және орындау практикасын талдау және қорыту.

24 Бухгалтерлік есеп 
және есептеме 
департаменті

1) Қоғам жасайтын операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізуді жүзеге 
асыру;
2) есептілікті уәкілетті органға, статистикалық есепке алу органдарына, 
салық органдарына уақтылы қалыптастыру және тапсыру;
3) мүдделі тұлғаларды Қоғамның қаржылық жағдайы, қызметінің нәти-
желері және қаржылық жағдайының өзгерістері туралы толық және анық 
ақпаратпен қамтамасыз ету.

25 Контроллинг
және бюджеттендіру 
департаменті

1) Қоғамның қызметін қаржылық талдау және қоғамды басқаруды басқару 
шешімдерін қабылдау үшін қажетті толық және сенімді ақпаратпен қамта-
масыз ету;
2) қаржылық көрсеткіштер бөлігінде қоғамды дамытудың корпоративтік 
стратегиясын дайындау жөніндегі іс-шараларды үйлестіру;
3) құрылымдық бөлімшелер, оның ішінде филиалдар бөлінісінде және тұта-
стай алғанда Қоғам бойынша бюджеттік жоспарлаудың, талдаудың, бақы-
лаудың және реттеудің бірыңғай процесін ұйымдастыру және орындау;
4) Қоғамның теңгерімді көрсеткіштері жүйесін әзірлеу жөніндегі іс-шара-
ларды үйлестіру;
5) сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді сүйемелдеу.

26 Шарттарды есепке алу және 
статистика департаменті

1) сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарын есепке алу және әкімшілендіру; 
2) ауыспалы төлемдерді, агенттік сыйақыны есептеу және төлеу.

27 Материалдық-техникалық
қамсыздандыру департаменті

1) Қоғамның бас кеңсесінің әкімшілік-шаруашылық қызметін, оның ішінде 
көліктік қамтамасыз етуді ұйымдастыру және бақылау; 
2) Қоғам филиалдарының әкімшілік-шаруашылық қызметін үйлестіру;
3) Қоғамның орындалған құжаттарын мұрағатқа сақтауға қабылдау, оның 
ішінде қоғам мұрағатында сақталатын құжаттардың сақталуын және ныса-
налы пайдаланылуын қамтамасыз ету.

28 Филиалдар 1) сақтанушылармен Қазақстан Республикасының заңнамасында, сон-
дай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қоғамды сақтан-
дыру қағидалары мен шарттарына сәйкес сақтандыру шарттарын жасасу;
2) жарнамалық және маркетингтік іс-шараларды өткізу;
3) берілген өкілеттіктер шегінде қоғамның жарғылық қызметін қамтамасыз 
ету үшін қажетті өзге де әрекеттерді жүзеге асыру.

Есепті кезең ішінде Қоғамның ұйымдық құрылымына мынадай өзгерістер енгізілді:

1. Қоғамның ұйымдық құрылымы жаңа бөлімшемен – Басқарма Төрағасының блогындағы циф-
рлық даму департаментімен толықтырылды. Бұл бөлімшенің негізгі міндеті - цифрлық өнім-
дерді, ең алдымен «Халық» тобы мен серіктестердің экожүйелеріндегі өнімдерді құру.

2. Қаржылық бақылау басқармасы қазіргі функционалдылықты дәлірек көрсететін бақылау 
және бюджеттеу бөліміне айналды.

Өз міндеттерін орындау және қойылған мақсаттарға қол жеткізу процесінде Қоғамның 
құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылы қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көз-
делген белгіленген регламенттер бойынша жүзеге асырылады.

2.4. Табиғи ресурстарды өндіру және өңдеу 

Қоғам өндіруші компания емес. Қоғам – сақтандыру/қайта сақтандыру қызметтерін («Жалпы 
сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығы-
на 2020 жылғы 18 ақпандағы № 2.1.71лицензия) ұсынатын қаржы ұйымы.



3
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ
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Операциялық 
қызмет3

3.1. Қоғам жұмыс істейтін негізгі нарықтарды талдау

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша берілген лицензияларға сәйкес республиканың 
қаржы нарығында 27 сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жұмыс істеді, бұл ретте өмірді 
сақтандыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензияларда 9 ұйым, жалпы сақтандыру бой-
ынша – 18 ұйым болды. Сондай-ақ сақтандыру қызметтері нарығында 9 сақтандыру брокері 
мен 57 актуарийдің қызметін жүзеге асырады.

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне 
27 сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қатысты.

2021 жылы сақтандыру шарттары бойынша қабылданған брутто сақтандыру сыйлықақыла-
рының көлемі (мұнда және бұдан әрі – «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша көрсеткіштер) 
434,79 млрд теңгені құрап, 2020 жылдың ұқсас көрсеткішімен (339,23 млрд теңге) салысты-
рғанда 28% - ға ұлғайды. 2021 жылғы сыйлықақылардың нетто көлемі 331,79 млрд теңгені құра-
ды, бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 32,2% - ға жоғары (251,24 млрд теңге).

Сақтандыру түрлері бойынша ерікті жеке сақтандырудағы брутто сыйлықақылардың өсімі 33% 
құрады, сегменттің брутто сыйлықақыларының көлемі 50,6 млрд теңгені құрады. Сақтанды-
рудың міндетті түрлері бойынша жалпы сыйлықақылардың көлемі 110,1 млрд теңгені құрады 
(2021 жылғы өсімнің 26,7%). Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша брутто сыйлықақылар көлемі 
274,1 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 28%-ға артық.

Қазақстан Республикасының нарығы бойынша негізгі көрсеткіштердің серпіні (млн теңге)

Көрсеткіштер 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Сақтандыру сыйлықақылары, брутто  311 260    339 229    434 794   

Сақтандыру сыйлықақылары, нетто  232 535    251 243    331 787   

Активтер  767 529    882 380    1 049   

Меншікті капитал  471 720    554 713    598 904   

Табыс  57 945    80 642    71 604   

Сақтандыру төлемдері, брутто  199 400    122 685    95 300   

Сақтандыру төлемдері, нетто  83 343    74 793    82 682   

3.2. Нарық үлесі, маркетинг және сату

2022 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша Қоғам жалпы сыйлықақы жинау нарығында 
2-ші, таза сыйлықақы жинау бойынша 2-ші орынға ие болды. Сақтандыру түрлері бойынша 
брутто сыйлықақылар бөлінісінде қоғам ерікті жеке сақтандыру бойынша 1-ші орынды, ерікті 
мүліктік сақтандыру бойынша 2-ші орынды және жалпы сақтандыру саласындағы сақтандыру 
компаниялары арасында міндетті сақтандыру түрлері бойынша 2-ші орынды алады.

Жалпы төлемдер көлемі бойынша Қоғам 2021 жылдың нәтижелері бойынша нарықта 2-ші 
орында, көрсеткіші 23,4 млрд теңге – бұл жалпы сақтандыру компаниялары арасындағы бар-
лық төлемдердің 25%. Сақтандыру түрлері бойынша брутто төлемдер бөлінісінде қоғам ерік-
ті жеке сақтандыру бойынша 1-ші, ерікті мүліктік сақтандыру бойынша 2-ші және міндетті 
сақтандыру түрлері бойынша 2-ші орынды алады.

Жалпы сыйлықақы динамикасы (млн теңге)

Көрсеткіштер 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

ҚР сақтандыру нарығы 311 260 339 229 434 794

Міндетті сақтандыру 83 977 86 978 110 110

Ерікті мүліктік сақтандыру 179 582 214 137 274 085

Ерікті жеке сақтандыру 47 701 38 114 50 599

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 61 703 80 473 103 220

Міндетті сақтандыру 14 034 17 615 23 672

Ерікті мүліктік сақтандыру 37 790 52 982 64 537

Ерікті жеке сақтандыру 9 879 9 875 12 011

Нарықтағы Қоғамның үлесі 19,8% 23,7% 23,70%

Қоғамның нарықтағы орны 2 2 2

Жалпы төлем динамикасы (млн тенге)

Көрсеткіштер 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

ҚР сақтандыру нарығы 199 440 122 685 95 300

Міндетті сақтандыру 32 169 31 114 39 811

Ерікті мүліктік сақтандыру 142 710 69 069 31 981

Ерікті жеке сақтандыру 24 561 22 501 23 668

«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ 117 248 56 382 23 389

Міндетті сақтандыру 4 358 5 805 9 429

Ерікті мүліктік сақтандыру 104 228 42 683 5 407

Ерікті жеке сақтандыру 8 662 7 893 8 552

Нарықтағы Қоғамның үлесі 58,80% 46% 25%

Қоғамның нарықтағы орны 1 2 2
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01.01.2022 жылға арналған «жалпы сақтандыру» саласы бойынша ҚР топ 10 сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының негізгі қаржылық көрсеткіштері (млн теңге)

№ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы Активтері
Меншікті 
капитал

Есепті кезеңнің бөлінбеген 
кірісі (өтелмеген шығыны)

Сақтандыру сый-
лықақылары, брутто

Сақтандыру 
сыйлықақылары, 

нетто

Сақтандыру 
төлемдері, брутто

Сақтандыру 
төлемдері, нетто

1 "СК "Евразия" АҚ 374 527 359 215 343 409 30 795 418 129 898 587 125 358 762 26 768 800 26 312 091

2 "СК"Халык" АҚ 142 044 309 66 266 062 10 410 939 103 220 415 56 891 126 23 388 683 20 055 817

3 "СК "Казахмыс" АҚ 47 855 813 14 971 191 4 471 865 37 004 687 8 801 471 1 378 487 538 845

4 "СК "НОМАД Иншуранс" АҚ 36 678 656 13 205 719 7 120 522 34 894 096 33 613 122 5 343 246 4 936 476

5 "СК "Jysan Garant" АҚ 34 908 514 12 165 077 1 399 649 28 414 590 24 681 228 5 264 700 3 597 882

6 "НСК" АҚ 19 414 393 6 715 781 201 893 15 297 632 11 945 262 4 324 548 4 126 413

7 "СК "Коммеск - Өмiр" АҚ 31 137 824 13 712 029 2 262 739 13 919 233 13 001 761 4 763 220 4 385 392

8 "СК "Cентрас Иншуранс" АҚ 22 762 646 8 694 357 2 096 374 10 757 228 4 763 033 2 348 586 1 501 276

9 "СК "Amanat" АҚ 13 012 252 6 102 202 799 703 10 218 683 9 647 838 2 092 459 1 751 981

10 "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" АҚ 11 313 227 4 992 560 62 290 7 863 441 7 863 441 5 483 232 5 478 672

Жалпы сыйлықақыларды жинау бойынша ТОП 10 733 654 993 362 168 387 59 621 392 391 488 592 296 567 044 81 155 961 72 684 845

Қалған сақтандыру компаниялары 315 320 711 236 736 052 11 982 359 43 305 758 35 220 367 14 144 305 10 177 593

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша жиыны 1 048 975 704 598 904 439 71 603 751 434 794 350 331 787 411 95 300 266 82 862 438

Сақтандыру түрлері бойынша Қоғамның брутто сыйлықақыларының динамикасы (млн теңге)

Сақтандыру түрі (сыныбы) 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Жазатайым оқиғалардан 366 705  1 082   

Сырқаттану жағдайынан 9 513 9 170 10 929

Ерікті жеке сақтандыру жиыны 9 879 9 875 12 011

Автомобиль көлігі 4 375 4 694 7 739

Мүлікті залалдан 19 763 27 029 39 472

Әуе көлігі иелерінің АҚЖ 554 468 1 000

Су көлігі иелерінің АҚЖ 265 212 379

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік 6989 4281 6323

Ерікті мүліктік сақтандырудың өзге де түрлері 12 275 20 229 18 681

Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша жиыны 37 790 52 982 67 537

Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру

13 127 16 681 22 634

Міндетті сақтандырудың басқа түрлері 907 934 1 038

Міндетті сақтандыру бойынша жиыны 14 034 17 615 23 672

ЖАЛПЫ САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫЛАРЫ 61 703 80 473 103 220

2021 жылы жалпы сыйлықақыларға қатысты қоғам әуе көлігі иелерінің АҚЖ сақтандыру, ав-
томобиль көлігін ерікті сақтандыру, жазатайым оқиғалардан сақтандыру, мүлікті залалдан 
ерікті сақтандыру, жазатайым оқиғалардан сақтандыру, көлік құралдары иелерінің азамат-
тық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сияқты сақтандыру сыныптарында тез өсті.

SWOT талдау

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

• сақтандыру өнімдерінің кең ассортиментін ұсына-
тын әмбебап компания

• елдің сақтандыру компаниялары арасында A. M. Best 
агенттігінің қаржылық тұрақтылығының ең жоғары 
рейтингтерінің бірі

• тәуекелдерді қабылдауға мүмкіндік беретін жеткілік-
ті жоғары капиталдандыру сақтандыру және қайта 
сақтандыру

• тәуекелдерді қабылдауға мүмкіндік беретін жеткілік-
ті жоғары капиталдандыру сақтандыру және қайта 
сақтандыру 

• тәуекелдерді қабылдауға мүмкіндік беретін жеткілік-
ті жоғары капиталдандыру сақтандыру және қайта 
сақтандыру

Мүмкіндіктер Қауіптер

• сервистерді цифрландыру (сату және төлем проце-
стері)

• сақтандыру өнімдерін сату үшін «Халық» тобының 
сату арналарын пайдалану

• кіріс қайта сақтандыру көлемін ұлғайту 
• Халық банкінің экожүйесі шеңберіндегі даму

• бәсекелестіктің артуы нәтижесінде бизнес маржа-
сының төмендеуі

• бір немесе бірнеше ірі корпоративті клиенттердің 
кетуі

• бағаның өсуіне байланысты шығындарды реттеу 
шығындарының өсуі

12
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3.3. Есепті кезеңдегі өнім (өнімдер, қызметтер), өнімдегі (өнімдердегі, көрсетілетін қызметтердегі) өзгерістер туралы ақпарат, өткізу және баға саясаты 

Қоғамның 2021 жылғы өнім желісі:

Сақтандыру сыныбы Сақтандыру түрі (сақтандыру өнімі)

МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ 

1 Міндетті экологиялық сақтандыру Міндетті экологиялық сақтандыру 

2 Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

3 Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

4 Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

5
Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру

Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру

6 Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

7 Туристті міндетті сақтандыру Туристті міндетті сақтандыру

ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ

8 Жазатайым оқиғалардан сақтандыру

Жазатайым оқиғадан ерікті сақтандыру

«Аяла» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Аяла-спорт» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Қамқор» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Қамқор-спорт» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Твой талисман» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

«HalykProtect» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

ПҚаржы ұйымдарының қарыз алушылары үшін жазатайым оқиғадан ерікті сақтандыру бағдарламасы

 «Самое главное» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

 «Самое главное online» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Самое главное для работников HalykGroup» жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

9 Сырқаттану жағдайынан сақтандыру

Сырқаттану жағдайынан ерікті сақтандыру

«Будьте здоровы!» ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы

 «Все будет хорошо!» ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Личный врач для всех» ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы

10 Шет елге шығушыларды сақтандыру

«Путешественник» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Путешественник плюс» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Путешественник online» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы

 «Путешественник Covid protect» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы

 «Путешественник Covid protect online» шет елге шығушыларды ерікті сақтандыру бағдарламасы

11 Теміржол көлігін сақтандыру Теміржол көлігін ерікті сақтандыру
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12 Автомобиль көлігін сақтандыру

Кепілге салынған автомобиль көлігін ерікті сақтандыру

Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру

Қаржы ұйымдарының қарыз алушыларының /лизинг алушыларының автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және оның еншілес компаниялары (автомобиль көлігін сақтандыру)қарыз 
алушылардың тәуекелдерін ерікті сақтандыру бағдарламасы

«ҚазАгро «Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және оның еншілес компаниялары (ауыл шаруашылығы техникасын сақтанды-
ру)қарыз алушылардың тәуекелдерін ерікті сақтандыру бағдарламасы

 «Нуржол» бағдарламасы бойынша көлік құралдарын ерікті сақтандыру

«Классик-Авто» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Авангард-Авто» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Элеганс-Авто» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы 

«TFS» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Mini КАСКО» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

 «КАСКО ЛАЙТ» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

«КАСКО ЛАЙТ online» автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

13 Кепілге салынған автомобиль көлігін ерікті сақтандыру Кепілге салынған автомобиль көлігін ерікті сақтандыру

14 Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру

15
Қаржы ұйымдарының қарыз алушыларының /лизинг алушыларының автомобиль көлігін ерікті сақтандыру 
бағдарламасы

Қаржы ұйымдарының қарыз алушыларының /лизинг алушыларының автомобиль көлігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

16 Мүлікті сақтандыру

Мүлікті ерікті сақтандыру

Жануарларды ерікті сақтандыру х

Кепіл мүлкін ерікті сақтандыру

«AltynBank» (China Citic Bank CorporationLtd ЕБ) АҚ кепіл мүлкін (жылжымайтын) ерікті сақтандыру

Қаржы ұйымдарының қарыз алушылары/лизинг алушылары үшін мамандандырылған (арнайы техниканы) ерікті сақтанды-
ру бағдарламасы

Қаржы ұйымдарының қарыз алушылары/лизинг алушылары үшін мүлікті ерікті сақтандыру бағдарламасы

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және оның еншілес компаниялары (мүлікті сақтандыру)қарыз алушылардың 
тәуекелдерін ерікті сақтандыру бағдарламасы

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

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

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

«Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қарыз алушыларының кепіл мүлкін ерікті сақтандыру бағдарламасы

17 Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру 

18 Әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру Әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

19 Су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру Су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

20 Теміржол көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру Теміржол көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру
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Операциялық 
қызмет3

21 Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру

Жалға алушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

Жалға алушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру,
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезіндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті қоса алғанда

22 Кеден органдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру Кеден органдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру

23 Шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру Шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру

24 Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

25 Кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру Кепілдіктер мен кепілгерліктерді ерікті сақтандыру

26 Қарыздарды сақтандыру Қарыздарды ерікті сақтандыру

27 Титулдық сақтандыру

Мүлікті ерікті титулдық сақтандыру

Кепілді мүлікті ерікті титулдық сақтандыру

Қаржы ұйымдарының қарыз алушыларына арналған ерікті титулдық сақтандыру бағдарламасы

28 Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру Кәсіби жауапкершілікті ерікті сақтандыру

29 Ғарыш объектілерін сақтандыру Ғарыш объектілерін ерікті сақтандыру

30 Ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру Ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

31 Сот шығындарын сақтандыру Сот шығындарын сақтандыру

32 Басқа қаржылық шығындардан сақтандыру
«Не горюй!» ерікті сақтандыру бағдарламасы

«Не горюй online!» жеке тұлғаларды басқа қаржылық шығындардан ерікті сақтандыру бағдарламасы

33 Қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру Қаржы ұйымдарының шығындарын ерікті сақтандыру

34 Құрылыс және (немесе) монтаж жұмыстарын сақтандыру Құрылыс және (немесе) монтаж жұмыстарын ерікті сақтандыру

35

Жазатайым оқиғалардан сақтандыру 
Шетелге шығатын адамдарды сақтандыру
Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру 
Мүлікті сақтандыру
Сот шығындарын сақтандыру

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ төлем карточкаларын ұстаушыларды ерікті топтық кешенді сақтандыру

36
Мүлікті сақтандыру
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

 «Квартирный ответ» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы

«Квартирный ответ online» Ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы

 «Квартирный ответ для работников HalykGroup» Ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы

37
Автомобиль көлігін сақтандыру
Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
Жазатайым оқиғалардан сақтандыру

 «ПСП плюс Авто» ерікті топтық кешенді сақтандыру бағдарламасы

«Авто плюс» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы

 «Автоплюс Онлайн» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы

38
Жазатайым оқиғалардан сақтандыру 
Басқа қаржылық шығындардан сақтандыру 
Мүлікті сақтандыру

«Счастливого пути!» ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы

39
Мүлікті сақтандыру 
Титулдық сақтандыру

«Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қарыз алушыларын ерікті кешенді сақтандыру бағдарламасы

40
Мүлікті сақтандыру
Басқа қаржылық шығындардан сақтандыру

Өндірістік / коммерциялық қызметтегі үзілістен мүлікті және шығындарды ерікті кешенді сақтандыру
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Операциялық 
қызмет3

01.01.2022 ж. жағдай бойынша сақтандыру сыныптары бойынша Қоғамның  
брутто сыйлықақыларын бөлу (мың теңге)

Сақтандыру сыныбының атауы 01.01.2022

Міндетті сақтандыру 23 672 230

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі 22 633 771

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі 563 282

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру 0

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 9 587

экологиялық сақтандыру 334 938

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі 17 544

туристерді сақтандыру 0

қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азамат-
тық-құқықтық жауапкершілігі

113 108

қызметкерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру
ол еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде

0

Ерікті жеке сақтандыру 12 010 776

жазатайым оқиғалардан сақтандыру  1 082 135   

сырқаттану жағдайынан сақтандыру, оның ішінде:  10 928 641   

шет елге шығушыларды  691 223   

Ерікті мүліктік сақтандыру 67 537 409

автомобиль көлігін сақтандыру 7 738 574

теміржол көлігін сақтандыру 265 847

әуе көлігін сақтандыру 2 734 140

су көлігін сақтандыру 1 065 034

ғарыш объектілерін сақтандыру 52 577

жүктерді сақтандыру 1 133 394

мүлікті залалдан сақтандыру 39 471 751

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 86 588

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 1 000 183

су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 378 655

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 15 726

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру 274 954

азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру 6 323 372

қарыздарды сақтандыру 76 021

ипотекалық сақтандыру 0

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру 0

басқа қаржылық шығындардан сақтандыру 6 548 195

қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру 265 743

титулдық сақтандыру 106 655

сот шығындарын сақтандыру 0

БАРЛЫҒЫ 103 220 415

3.4. Іскерлік белсенділік стратегиясы

Халық СК-нің 2024 жылға дейінгі стратегиялық мақсаты-әмбебап, теңдестірілген, клиентке 
бағдарланған сақтандыру компаниясын одан әрі қалыптастыру.
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР



ҚАЙЫРЛЫ КҮН 2021 18

4
Қаржы-
экономикалық 
көрсеткіштер

4.1. Жоспарлы және нақты нәтижелердің алшақтығын анықтаған факторларды талдау 

2021 жылғы негізгі қаржылық көрсеткіштер (млн теңге)

Көрсеткіштер
2021 г. Орындау

жоспар факт %

Активтер 126 524 141 997 112%

Сақтандыру міндеттемелері 55 225 67 185 122%

Меншікті капитал 66 406 66 266 100%

Брутто-сыйлықақылар 87 772 97 588 111%

Нетто-сыйлықақылар 44 602 51 259 115%

Алынбаған сыйлықақылар резервін өзгерту -3 478 -8 475 244%

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары 18 332 20 056 109%

Шығындар резервін өзгерту 612 694 113%

Таза табыс 10 607 10 411 98%

Қоғамның негізгі қаржылық көрсеткіштері 2021 жылдың нәтижелері бойынша жоспарланған 
шамаға қатысты келесідей қалыптасты:
• активтердің нақты шамасы жоспарлы шамаға қатысты 112% құрады;
• сақтандыру міндеттемелерінің нақты мөлшері жоспарлы шаманың 122%-ын құрады;
• меншікті капиталдың нақты мәні жоспарлы мәнге сәйкес келеді; 
• жалпы сыйлықақылар бойынша жоспар 111%-ға орындалды; 
• нетто сыйлықақылар бойынша жоспар 115% орындалды.

4.2. Есепті жылдағы қаржылық нәтижелерді талдау және оларды алдыңғы екі жылдағы 
нәтижелермен салыстыру

Қоғамның 2019-2021 жылдардағы негізгі қаржылық көрсеткіштері (млн теңге)

Көрсеткіштер 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Ауытқу 

2021/2019
Ауытқу  

2021/2020

Активтер 149 317 115 420 141 997 -5% 23%

Сақтандыру міндеттемелері 84 479 45 548 67 185 -20% 48%

Меншікті капитал 51 604 59 959 66 266 28% 11%

Брутто-сыйлықақылар 59 440 77 455 97 588 64% 26%

Нетто-сыйлықақылар 30 947 35 159 51 259 66% 46%

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығы-
стары

14 383 15 395 20 056 39% 30%

Таза табыс 6 755 8 417 10 411 54% 24%

Қоғамның 2021 жылғы 2019 және 2020 жылдарға қатысты негізгі қаржылық көрсеткіштері ке-
лесідей қалыптасты:     
• есепті жылы Қоғамның активтері 2019 жылмен салыстырғанда 5%-ға төмендеді және 2020 

жылмен салыстырғанда 23%-ға өсті;
• сақтандыру міндеттемелері 2019 жылмен салыстырғанда 20%-ға төмендеді және 2020 жыл-

мен салыстырғанда 48%-ға өсті;

• жалпы сыйлықақылар 2021 жылы 2019 жылмен салыстырғанда 64%-ға және 2020 жылмен 
салыстырғанда 26%-ға өсті;      

• нетто сыйлықақылар 2019 жылмен салыстырғанда 66%-ға және 2020 жылмен салыстырған-
да 46%-ға өсті; 

• 2021 жылы сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар 2019 жылмен салы-
стырғанда 39%-ға және 2020 жылмен салыстырғанда 30%-ға өсті; 

• қоғамның 2021 жылғы таза кірісі 2019 жылғы фактіге қатысты 54%-ға және 2020 жылғы таза 
пайда көлеміне қатысты 24%-ға өсті.    

4.3. Қаржылық жағдайды талдау
2021 жылғы кірістер туралы есеп (млн теңге)

Көрсеткіштер
2021 г. Орындау

жоспар факт %

Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер 9 084 9 345 103%

Сақтандыру қызметінен түсетін кірістер 41 719 43 792 105%

Сақтандыру қызметінен шығыстар 33 869 37 443 111%

Сақтандыру қызметінен түскен таза табыс (2-жол-3-жол) 7 849 6 349 81%

Операциялық шығындар 4 791 4 781 100%

Табыс салығы бойынша шығыстар 1 446 410 28%

Таза табыс 10 607 10 411 98%

• 2021 жылғы инвестициялық қызметтен түсетін кірістер бойынша жоспар 103% орындалды,
• сақтандыру қызметінен түсетін кірістер бойынша жоспар 105% - ға орындалды, 2021 жылы 

сақтандыру қызметінен түскен нақты шығыстар жоспарлы мәннен 111% -ын құрады,
• 2021 жылғы операциялық шығындар бойынша факт жоспарға сәйкес келеді. 
• Таза пайда жоспары 98% орындалды.     

2019-2021 жылдардағы кірістер туралы есеп (млн теңге)

Көрсеткіштер 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Ауытқу 

2021/2019
Ауытқу  

2021/2020

Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер 6 476 7 632 9 345 44% 22%

Сақтандыру қызметінен түсетін кірістер 28 600 33 700 43 792 53% 30%

Сақтандыру қызметінен шығыстар 19 200 22 877 37 443 95% 64%

Сақтандыру қызметінен түскен таза табыс 
(2-жол-3-жол)

9 400 10 823 6 349 -32% -41%

Операциялық шығындар 8 251 8 582 4 781 -42% -44%

Табыс салығы бойынша шығыстар 883 1 396 410 -54% -71%

Таза табыс 6 755 8 417 10 411 54% 24%

2019 және 2020 жылдарға қатысты 2021 жылы инвестициялық қызметтен түскен кірістер 
тиісінше 44% және 22%-ға өсті.
Сақтандыру қызметінен түскен кірістер 2021 жылы 2019 және 2020 жылдарға қатысты тиісін-
ше 53% және 30%-ға өсті.
2021 жылғы таза пайда 2019 жылғы тиісті көрсеткіш фактісінің +54%-ын және 2020 жылғы тиісті 
көрсеткіш фактісінің +24%-ын құрайды.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ
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5 Тәуекелдерді 
басқару

Қоғам Қазақстан нарығында бәсекеге қабілетті болып табылады, сақтандыру портфелі сақтан-
дыру сыныптары, клиенттер және өңірлер бойынша айтарлықтай әртараптандырылған, жет-
кізушілерге тәуелділігі жоқ. Қоғам пруденциалдық нормативтерді сақтайды, AM Best рейтингтік 
агенттігінің халықаралық сақтандыру нарығындағы маңыздыларының бірінен халықаралық 
рейтингке ие: B++ Good деңгейіндегі қаржылық тұрақтылық рейтингі және bbb деңгейіндегі 
кредиттік рейтинг.

Қоғамның тиімді қызметі мен қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында тәуекел-
дерді анықтау, қабылдау, Өлшеу және басқарудың кешенді интеграцияланған тәсіліне негіз-
делген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі құрылды. Тәуекелдерді басқару про-
цесі қоғам қызметін басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады және қоғам қызметіне тән 
тәуекелдерді іске асыру жағдайында ықтимал шығындарды азайтуға бағытталған. Қоғамның 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі ішкі нормативтік құжаттармен реттеледі, ан-
деррайтинг және шығындарды реттеу, қайта сақтандыру, резервтеу және капиталды басқару, 
инвестициялау саласындағы егжей-тегжейлі пысықталған саясаттарды қамтиды. Тәуекелдерді 
басқаруды қоғамның алқалы органдары (директорлар кеңесі, Басқарма, комитеттер), тәуе-
келдерді басқару жөніндегі бөлімше, комплаенс-бақылаушы, актуарийлер, ішкі аудит қызметі, 
сондай-ақ өз құзыреті шеңберінде бөлімшелер жүзеге асырады.

Қоғамда қолданылатын тәуекелдер жіктемесін ескере отырып, тәуекелдерді талдау 

Қоғамның қызметіне тән тәуекелдердің негізгі санаттары бөлінеді: сақтандыру қызметін жү-
зеге асыруға байланысты тәуекелдер, инвестициялық тәуекелдер, операциялық тәуекел, ком-
плаенс-тәуекел және ілеспе тәуекелдер.

1. Сақтандыру қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер бойынша (андеррайтинг тәу-
екелі, сақтандыру резервтерінің тәуекелі, сақтандыру төлемдерінің тәуекелі, апатты тәуекел, 
қайта сақтандыру тәуекелі):
• жауапкершіліктің лимиттері анықталды, олардың шеңберінде қоғамның жауапты бөлім-

шелері сақтандыру тәуекелдерін қабылдау және шығындарды реттеу жөнінде өз бетінше 
шешім қабылдайды;

• сақтандырудың неғұрлым шығынды сыныптары бойынша міндеттемелердің негізгі көлемі 
қайта сақтандыруға берілді;

• қайта сақтандыруға берілетін тәуекелдердің негізгі үлесі рейтинг деңгейі жоғары серікте-
стерге берілді;

• штаттық актуарийдің қызметін міндетті актуарлық тексеру жөніндегі тәуелсіз актуарийдің 
актуарлық қорытындылары шеңберінде штаттық актуарийдің есептеулері бойынша ұсы-
нымдар мен ескертулер жоқ.

Осылайша, қоғамның сақтандыру қызметін жүзеге асырумен байланысты тәуекелдерге ұшы-
рауы қысқа мерзімді перспективада төмен деп бағаланады.

2. Инвестициялық тәуекелдерді басқару Қоғамның инвестициялық саясаты шеңберінде жүзе-
ге асырылады, оның мақсаты әртараптандыру, қайтарымдылық қағидаттарын ескере отырып, 
оңтайлы жиынтық кіріс алу үшін ең аз инвестициялық тәуекелдері бар өтімді құралдарға бос 
ақша қаражатын орналастыру болып табылады.

Инвестициялық тәуекелдерді басқару шеңберінде (кредиттік тәуекел, өтімділік тәуекелі, на-
рықтық тәуекел (оның ішінде: валюталық тәуекел, баға тәуекелі, пайыздық тәуекел) Қоғамның 
инвестициялық портфелі «HalykFinance» АҚ (Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы-

на) сенімгерлік басқаруға берілді. Бұл тәуекел белгіленген инвестициялау лимиттерімен және 
эмитенттердің/контрагенттердің кредит қабілеттілігімен реттеледі. Осы қоғаммен бірге бел-
гіленген лимиттердің орындалуына тұрақты негізде мониторинг, стресс-тест жүргізу негізін-
де ықтимал шығындарды талдау жүзеге асырылады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, 
Қоғамның инвестициялық тәуекелдерге ұшырауы қысқа мерзімді перспективада орташа деп 
бағаланады.

3. Қоғам іске асыратын қызмет шеңберінде операциялық тәуекелге (оның ішінде жүйелік ір-
кіліс, персоналдың қателіктері, алаяқтық немесе сыртқы оқиғалар салдарынан туындайтын 
тәуекелдерге):
• белгісіздіктің жоғары дәрежесі тән, өйткені оны жүзеге асыруға ықпал ететін факторлар-
дың толық тізімін анықтау қиын. Осылайша, аталған тәуекелдің іске асырылу ықтималдығы өте 
жоғары. Операциялық тәуекелдер беделге нұқсан келтіруі, құқықтық салдары болуы немесе 
қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін, ал оларды жүзеге асырудан болатын ең үлкен зиян ай-
тарлықтай сомаға жетуі мүмкін;
• ішкі нормативтік құжаттар шеңберінде қатаң бақылау жүйесін регламенттеу есебінен оны 
азайту бөлігінде елеулі назар аударылады (оларды іске асыру мерзімдері, жауапты тұлға-
лар және бақылау функциялары көзделген). Бақылау жүйесі міндеттерді тиімді бөлуді, қол-
жетімділікті бақылауды, бағалау, бекіту және салыстыру рәсімдерін, персоналды оқытуды көз-
дейді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қоғамның операциялық тәуекелге ұшырауы 
қысқа мерзімді перспективада орташа деп бағаланады.

4. Комплаенс-тәуекел бойынша іске асырудан болатын барынша ықтимал залал, оның жаһан-
дық процестермен байланысын ескере отырып, елеулі болуы мүмкін. Бұл ретте, осы тәуекелді 
бақылауға тиісті мемлекеттік органдар тарапынан ерекше назар аударылады (ПОДФТ сала-
сында мамандандырылған НҚА бар), бұл қоғамның ішкі талаптарында көрініс табады және 
айтарлықтай дәрежеде оның туындау ықтималдығын азайтады. Осылайша, қоғамның қысқа 
мерзімді перспективада сәйкестік тәуекеліне ұшырауы төмен деп бағаланады..

5. Ішкі саясатты және процестерді құру тәртібін ескере отырып, сондай-ақ бас компаниямен 
өзара іс-қимыл регламентін ескере отырып, Қоғам қызметінің арнайы ификасына байланысты 
ілеспе тәуекелдер (оның ішінде аудиторлық тәуекел, топ тәуекелі, жүйелік тәуекел, бедел-
ді тәуекел, елдік тәуекел) және ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі бойынша, барынша ықтимал 
залал және іске асыру ықтималдығы аталған тәуекелдер қысқа мерзімді кезеңде Қоғам үшін 
елеулі қатерлер туғызбайды. Қоғамның ілеспе тәуекелдерге және ақпараттық қауіпсіздік тәу-
екеліне ұшырауы қысқа мерзімді перспективада төмен деп бағаланады.

5.1. Қоғам қолданатын тәуекелдерді басқару жүйесінің сипаттамасы 

Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастырудың негізі реттеушінің талаптары да, бас 
банктің талаптары/ тәсілдері де болып табылады. Сондай-ақ, қоғам тәуекелдерді басқару са-
ласында әлемдік стандарттарды енгізуге және пайдалануға ұмтылады. Қоғамдағы тәуекел-
дерді басқару жүйесінің мақсаттары:
• акционерлердің, серіктестердің, қоғам клиенттерінің және өзге де тұлғалардың мүдделерін 

қоғам қабылдайтын тәуекелдер оның өмір сүруіне қауіп төндірмеуі үшін қоғамның тұрақты 
қызметін жалғастыруға мүдделі екенін ескере отырып, қамтамасыз ету және қорғау;

• Корпоративтік даму стратегиясын іске асыру шеңберінде Қоғамның тұрақты дамуын қамта-
масыз ету;
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• тәуекелдерді басқарудың ашық жүйесін құру, қабылданатын тәуекелдерді барабар бағалау 
және басқару, Активтерді басқару тиімділігін арттыру және қоғам құнын ұлғайту салда-
рынан өнім қатарын кеңейту кезінде орнықтылықты сақтау есебінен серіктестер мен кли-
енттердің сенімін арттыру арқылы Қоғамның бәсекелестік артықшылықтарын күшейту.

Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесі келесі негізгі принциптерді қанағаттандырады:

1. Тәуекел туралы хабардар болу.
Тәуекелдерді басқару процесі қоғамның әрбір қызметкеріне әсер етеді. Кез келген операция-
ны жүргізу туралы шешім қабылдау осындай операция нәтижесінде туындайтын тәуекелдерді 
талдағаннан кейін ғана жүргізіледі. Тәуекелге ұшыраған операцияларды жасайтын қоғамның 
қызметкерлері операциялар тәуекелін біледі және операциялар жасамас бұрын тәуекелдерді 
сәйкестендіруді, талдауды және бағалауды жүзеге асырады. Қоғамда тәуекелге ұшыраған бар-
лық операцияларды жасау тәртібін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар қолданылады. Ішкі 
нормативтік / өкімдік құжаттар болмаған кезде жаңа операцияларды жүргізуге жол берілмейді.

2. Тиімді ұйымдастырушылық құрылым.
Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін қоғам басқарудың ұйымдастырушылық құрылы-
мының тиімділігін арттыруға тырысады. Қоғамның басқару құрылымы Директорлар кеңесі мен 
басқармадан басқа мамандандырылған алқалы кеңесші органдардың (комитеттердің) болуын 
көздейді. Алқалы кеңесші органдардың қызметі Қоғамның тиісті алқалы кеңесші органдары 
(комитеттері) туралы ережелермен регламенттелген.

3. «Қорғаудың үш желісін» қамтамасыз ету тәуекелдерді қабылдау жөніндегі іс-қимылдар үшін 
ұжымдық жауапкершілік белгіленеді:

1-ші қорғаныс желісі: тәуекелдерді қабылдау-құрылымдық бөлімшелер кірістілік пен тәуекел-
дің оңтайлы үйлесіміне қол жеткізуге ұмтылуы, даму мақсаттарын және кірістілік пен тәуе-
келдің арақатынасын ұстануы, тәуекелдерді қабылдау шешімдерінің мониторингін жүзеге 
асыруы, операциялар/мәмілелер жасау кезінде тәуекелдерді ескеруі, бизнес-процестер мен 
құралдарды енгізуі және басқаруы, сәйкестендіру процестеріне қатысуы керек тәуекелдерді 
бағалау, ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау;

2-ші қорғаныс желісі: тәуекелдерді басқару-тәуекелдерді басқару бөлімшесі комплаенс қыз-
метімен бірлесіп тәуекелдерді басқару стандарттарын, қағидаттарын, лимиттері мен шекте-
улерін әзірлейді, тәуекелдер деңгейіне мониторинг жүргізеді және есептілікті дайындайды, 
тәуекел деңгейінің «тәуекел-тәбетке» сәйкестігін тексереді, тәуекелдердің жалпы бейініне 
кеңес береді, модельдейді және жинақтайды;

3-ші қорғаныс желісі: Аудит. Ішкі және сыртқы аудит тәуекелдерді басқару процестерінің бел-
гіленген заңнамалық талаптарға және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына 
сәйкестігіне тәуелсіз бағалау жүргізеді, активтер мен міндеттемелерді басқару бөлігінде қа-
былданған басқарушылық шешімдердің орындалу тиімділігіне бағалау жүргізеді.

4. Қалыптасқан лимиттер жүйесі шеңберінде лимиттердің мәндерін белгілеу арқылы қабыл-
данатын тәуекелдерді шектеу. Қоғамда тәуекелдердің қолайлы деңгейін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін лимиттер мен шектеулер жүйесі жұмыс істейді. Қоғамның лимиттер жүйесі 
көп деңгейлі құрылымға ие:
• қоғам үшін елеулі тәуекелдердің түрлері бойынша лимиттер;
• қоғам үшін елеулі тәуекелдерді қабылдауға жауапты лауазымды тұлғаларға/құрылымдық 

бөлімшелерге/алқалы органдарға лимиттер;

• операциялар бойынша лимиттер және т. б.
Бақылауды жүзеге асыруға жауапты адамдар лауазымдарының тізбесін көрсете отырып, сақтан-
дыру, инвестициялық және өзге де қызмет және мәмілелер (операциялар) бойынша белгілен-
ген лимиттердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі, сондай-ақ лимиттердің тізбесі, 
оларды белгілеу қағидаттары/ әдістемесі қоғамның ішкі нормативтік және/немесе өкімдік құ-
жаттарымен регламенттеледі. 

5. Тәуекел деңгейін бақылау.
Қоғам басшылығы/қоғамның алқалы органдары қоғам қабылдаған тәуекелдер деңгейі және 
тәуекелдерді басқарудың белгіленген рәсімдерін, лимиттер мен шектеулерді бұзу фактілері 
туралы тұрақты негізде ақпарат алады. Қоғам деңгейінде тұтастай алғанда Қоғамның тәуе-
келдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуіне тиімді бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік бе-
ретін ішкі бақылау жүйесі жұмыс істейді.

6. Қабылданатын тәуекелді ескере отырып, Қоғам қызметін басқару.
Қоғам өзі үшін тәуекел-тәбеттің шамасын және оның иелігіндегі капитал қабылданған және 
әлеуетті тәуекелдерді жабу үшін жеткілікті болатындай төзімділік деңгейін айқындайды.

7. Тәуекелдерді басқару жүйелерін жетілдіру.

Қоғам стратегиялық міндеттер мен сыртқы ортадағы өзгерістерді ескере отырып, тәуекел-
дерді басқарудың барлық элементтерін үнемі жетілдіріп отырады. Қоғамның тәуекелдерді 
басқару жүйесінің тиімділігін бағалаудың ішкі критерийлері №198 Қағидаларға сәйкес тәуе-
келдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қойылатын талаптарға сәйкестікті бағалауға 
негізделген. Мұндай бағалау жылына бір рет жүргізіледі. Бағалау нәтижелерін тәуекелдерді 
басқару жөніндегі бөлімше Қоғамның Басқармасы мен уәкілетті органға ұсынады. Тәуекел-
дерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және кор-
поративтік басқару жүйесінің тиімділік деңгейін бағалау процесін реттейтін ішкі нормативтік 
құжаттарға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі де жүзеге асырады. Тәуекелдерді басқару 
процесі келесі қадамдарды қамтиды:
1. Тәуекелдерді анықтау:
• тәуекел факторлары мен тәуекелдерді бағалау (жүйелі және тұрақты қадағалау, шығындар-

дың (шығындардың) барлық ықтимал себептерін, олардың ықтималдығы мен мөлшерін тал-
дау);

• тәуекелдерді жіктеу (тәуекелдердің ерекшеліктерін және олардың пайда болуына әкелетін, 
олардың дамуына әсер ететін факторларды зерттеу, тарихи деректерді сараптамалық баға-
лау, тәуекелдер картасын талдау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады);

2. Өткізілу кезеңділігін Қоғамның Директорлар кеңесі тәуекелдің маңыздылығына қарай, бірақ 
жылына кемінде екі рет белгілейтін тәуекелдерді өлшеу.
3. Тұрақты стресс-тестілеуді және тәуекелдерді талдауды жүзеге асыру.
4. Тәуекелдерді басқару әдісін таңдау және қолдану.
5. Тәуекелдерді бақылау және бақылау.
6. Тәуекелдерді басқару жүйесін түзету. Тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін құру мақса-
тында Қоғам тәуекелдерді былайша жіктейді:

6.1. Сақтандыру қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер:
• андеррайтинг тәуекелі – сақтандыруға қабылданатын тәуекелдерді дұрыс емес (қате) баға-

лау тәуекелі;
• сақтандыру резервтерінің тәуекелі - жеткіліксіз (жеткіліксіз) сақтандыру резервтерін қалып-

тастыру тәуекелі;
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• сақтандыру төлемдерінің тәуекелі - сақтандыру төлемдерін дұрыс, уақтылы жүзеге асыр-
мауға байланысты тәуекел;

• апатты тәуекел - айтарлықтай көлемдегі бір оқиға сақтандыру төлемдерін әдеттегіден 
жоғары қою қаупі;

• қайта сақтандыру тәуекелі - қайта сақтандырудың жеткіліксіз жабылуы немесе қайта сақтан-
дырушының қайта сақтандыру шарты бойынша төлемді жүзеге асыра алмау тәуекелі;

6.2. Инвестициялық тәуекелдер - қайта сақтандыру және инвестициялық қызмет процесінде 
туындайтын тәуекелдер. Инвестициялық тәуекелдерге мыналар жатады:
• кредиттік тәуекел - дебиторлардың, контрагенттердің дәрменсіздігі, Қоғамның инвести-

циялық портфеліндегі қаржы құралдары эмитенттерінің кредиттік рейтингтерінің өзгеруі 
салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

• өтімділік тәуекелі - өз міндеттемелерін өтеу үшін қоғам активтерін жылдам сатудың мүмкін 
реализациистігімен байланысты тәуекел;

• нарықтық тәуекел - қаржы құралдарының нарықтық құнының, пайыздық мөлшерлемелердің, 
шетел валюталарының бағамдарының, бағалы металдар құнының өзгеруі салдарынан қаржы 
нарықтарындағы қолайсыз өзгерістерге байланысты шығыстардың (шығындардың) ықти-
малдығы. Нарықтық тәуекелге мыналар жатады:

• валюталық тәуекел - шетел валюталары бағамдарының қолайсыз өзгеруі салдарынан шығы-
стардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

• баға тәуекелі - нарықтық факторлардың әсерінен қаржы құралдарының және туынды қаржы 
құралдарының нарықтық бағасының қолайсыз өзгеруі салдарынан шығыстардың (шығын-
дардың) туындау тәуекелі;

• пайыздық тәуекел - қоғамның активтері, міндеттемелері бойынша пайыздық мөлшерлеме-
лердің қолайсыз өзгеруі салдарынан қаржылық шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

6.3. Операциялық тәуекел-басшы және басқа да қызметкерлер тарапынан жіберілген ішкі 
процестерді жүзеге асыру барысында, ақпараттық жүйелердің (технологиялардың) тиісінше 
жұмыс істемеуі, сондай-ақ алаяқтық пен сыртқы оқиғалар салдарынан болған кемшіліктер 
(қателіктер) салдарынан залалдардың туындау тәуекелі.

6.4. Сәйкестік тәуекелі – қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы-
ның сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы, міндетті сақтандыру туралы, Акционер-
лік қоғамдар туралы, Бағалы қағаздар нарығы туралы, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтамауы 
салдарынан шығыстардың (залалдардың) туындау немесе уәкілетті органның шараларын қол-
дану немесе беделін жоғалту және (немесе) мүдделер қақтығысы тәуекелі және терроризмді 
және (немесе) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және (немесе) шет мемлекеттердің 
заңнамасын қаржыландыруға, қоғам қызметіне әсер етеді.

6.5. Ілеспе тәуекелдер:
• аудиторлық тәуекел - аудиторлық тексеру қорытындылары бойынша аудитор субъективті 

түрде айқындайтын, қаржылық есептілікте оның дұрыстығы расталғаннан кейін анықтал-
маған Елеулі бұрмаланулар болуы мүмкін немесе шын мәнінде мұндай бұрмаланулар бол-
маған кезде Елеулі бұрмаланулар болуы мүмкін деп тану ықтималдығы;

• топтың тәуекелі - қоғамның беделіне, маркетингіне және қаржылық жағдайына теріс әсер 
ету, қоғам құрамына кіретін сол топтың ұйымының қаржылық жағдайының нашарлау тәуекелі;

• жүйелік тәуекел - басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату нәтиже-
сінде қоғамға шығыстар (залалдар) салуға байланысты тәуекел;

• алаяқтық тәуекелі – қызметкерлер мен үшінші тұлғалардың алаяқтық әрекеттері нәтижесін-
де шығыстардың (шығындардың) туындау мүмкіндігімен байланысты тәуекел;

• беделді тәуекел - теріс қоғамдық пікір немесе қоғамға деген сенімнің төмендеуі салда-
рынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

• елдік тәуекел - шет мемлекеттің немесе шет Мемлекеттің резидентінің өз міндеттеме-
лері бойынша жауап беруге қабілетсіздігі немесе құлықсыздығы салдарынан шығыстардың 
(шығындардың) туындау тәуекелі.

6.6. Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі - қоғам қызметкерлері және / немесе үшінші тұлғалар та-
рапынан қасақана деструктивті әсер ету салдарынан туындаған қоғамның ақпараттық актив-
терінің тұтастығын, құпиялылығын және қолжетімділігін бұзу салдарынан залалдың туындау 
тәуекелі.
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Қоғам әлеуметтік әріптестік қағидаттары негізінде әлеуметтік-еңбек қатынастарын тиімді 
реттеу, кадрларды оқыту және дамыту жүйесін қалыптастыру, еңбек және қоршаған ортаны 
қорғау қауіпсіздігін қамтамасыз ету, әлеуметтік жобаларды іске асыру саласындағы бірыңғай 
саясатты айқындау, бірыңғай коммуникациялық стратегия құру сияқты аспектілерге басты на-
зар аударады. Қоғам тек қаржылық көрсеткіштерді ғана емес, сонымен бірге қоғамның өз қы-
зметін қалай жүргізетінін, оның қызметі нарықтың басқа қатысушыларының, оның қатысатын 
аумақтарының тұрғындарының, сондай-ақ жалпы қоғамның мүдделеріне қаншалықты сәйкес 
келетінін қарастырадыа.

6.4. Жұмыспен қамту 

Қоғамның персонал саласындағы саясаты Қазақстан Республикасының Конституциясына, 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, еңбек қатынастарын реттейтін Қазақстан Ре-
спубликасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, қоғамның жарғысына және Қоғам-
ның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес басшылыққа алынады және қолданылады.

Қоғамның бас кеңсесі Алматы қаласында орналасқан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
барлық өңірлері бойынша 18 филиалы бар. 2022 жылғы 01 қаңтарға Қоғам қызметкерлерінің 
нақты саны 839 адамды құрады, оның ішінде әйелдер – 591 және ерлер – 248.

Қоғамның жас топтары бойынша қызметкерлерінің саны 2022 жылғы 01 қаңтарға: 
• 30 жасқа дейін - 142 адам;
• 30-50 жастан бастап - 514 адам 
• 50 жастан жоғары – 183 адам.

Қоғам қызметкерлерінің 76%-дан астамының жоғары білімі бар. Есепті кезеңде қоғамның шта-
тына 226 қызметкер қабылданды, бұл Қоғам қызметкерлерінің орташа тізімдік санына (929 
қызметкер) қатысты 24%-н құрайды.

2021 жылы Қоғам персоналының айналымы 23,8% құрады және еңбек шартын бұзудың негізгі 
себептерінің бірі қызметкердің жеке жағдайларының өзгеруі (отбасы, денсаулық, тұрғылықты 
жері) болып табылады, ол жұмыстан босатылған жұмысшылардың жалпы санының 85% -н 
құрады.

Есепті жылы демалысты алған және ана/әке болу бойынша демалыстан оралған Қоғам қыз-
меткерлерінің жалпы саны 70 адамды құрайды, оның ішінде:
• ана демалысын алғандар - 56 (әйелдер);
• ана/әке демалысынан оралғандар – 14.

Қоғамда қызметкерлердің жоғары әлеуметтік қорғалуы сақталады. Қоғам қызметкерлерінің 
жалақысы үш элементтен тұрады-негізгі жалақы, ауыспалы төлемдер (сату бөлімшелерінің 
қызметкерлері үшін), жеңілдіктер мен өтемақылар. Қазақстан Республикасының еңбек заңна-
масында көзделген кепілдіктерден басқа, қоғамда барлық қызметкерлерге қолданылатын 
қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес қызметкерлер үшін мынадай жеңілдіктер мен 
өтемақылар көзделген:
• ауырған жағдайда қызметкерлерді ерікті сақтандыру; • ақылы демалыстың қосымша күн-

дері;
• материалдық көмек;
• еңбек сіңірген жылдары үшін қызметкерлерді көтермелеу;
• басқа жерге көшуге байланысты қызметкерді ауыстыру кезіндегі шығындарды өтеу;

• ұялы байланыс шығындарын өтеу;
• жұмыскерлерге жүктілігі және босануы бойынша демалысқа/ жаңа туған баланы (балалар-

ды) асырап алуға байланысты табысының жоғалуына өтемақы;
• қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру курстарына ақы төлеу, сондай-ақ қызмет-

керлердің МВА/магистратура және кәсіби сертификаттау бағдарламалары бойынша оқу 
ақысын төлеуге үлестік қатысуы;

• корпоративтік және спорттық-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру; • қызметкерлердің 
жетістіктерін тану бағдарламасы.  

Қоғамдағы қызметкерлер қызметінің тиімділігін көтермелеу мақсатында сату бөлімшелерінің 
қызметкерлері үшін және Қоғам қызметкерлерінің қалған санаттары үшін жұмыс нәтижелері 
бойынша ынталандыру жүйелері әзірленіп, жұмыс істейді.

6.2. Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік

Қарастырылып отырған уақыт аралығында қоғамда жазатайым оқиғалар, өлім-жітім, өндірі-
стегі кәсіптік аурулар, қоғам қызметіне байланысты жарақаттар болған жоқ.

Қоғамда жоғары жарақаттанумен немесе белгілі бір аурулармен ауыру қаупімен байланысты 
белсенділік жоқ.

Қоғамда өртке қарсы қауіпсіздік техникасы бойынша тренингтер өткізіледі, осы нұсқаулықтар-
дың өткендігі туралы журнал бар. Қоғамда өртке қарсы қауіпсіздік жүйелерінен түтін датчик-
тері мен ескерту жүйесі бар өрт Автоматты дабылы орнатылды, қоғам мұрағатында өрт сөн-
дірудің ұнтақты жүйесі орнатылды. Стандарттарға сәйкес өрт сөндіргіштер бар. Қоғамда өрт 
болған жоқ.

6.3. Дайындық және білім беру 

Қоғамның Кәсіптік оқыту саласындағы саясатының мақсаты Қоғам қызметкерлерінің кәсіптік 
деңгейінің үздіксіз өсуін қамтамасыз ету және қоғамның кадрлық әлеуетін арттыру болып та-
былады. Осы мақсаттар үшін қоғамда оқыту жүйесі әзірленіп, енгізілді. Қоғам қызметкерлерін 
оқыту мынадай түрлері бойынша жүзеге асырылады: жеке оқыту, корпоративтік оқыту (ішкі 
және сыртқы). Қашықтықтан оқыту жүйесі белсенді қолданылады.

Персоналды оқыту өндірістік қажеттілікті, Қоғамның стратегиялық даму жоспарларын, сон-
дай-ақ қызметкерлердің кәсіби деңгейінің өсу қажеттілігін ескере отырып жүзеге асырылады.

2021 жылы Қоғам қызметкерлерді сыртқы провайдерлерден 4,2 млн теңгеге оқытуды қаржы-
ландырды. Сырттай оқудан өткен қатысушылар саны – 46, оның ішінде: 15 ер қызметкер, 31 
әйел қызметкер; 1 қызметкер – жоғары буын басшысы, 15 қызметкер – орта буын басшылары. 
Бір қызметкерге жеке оқыту сағаттарының орташа саны - 20,8 сағат, бір қызметкерге корпо-
ративтік оқыту сағаттарының орташа саны -3,3 сағат.

Қосымша 2021 жыл ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қашықтықтан оқыту жүйесінің көме-
гімен қашықтықтан (корпоративтік) оқыту/тестілеудің 10 курсы өткізілді. Қашықтықтан оқыту 
қоғамның барлық қызметкерлері үшін де жүргізілді, сонымен қатар, белгілі бір бағыттағы қы-
зметкерлер үшін де жүргізілді (бухгалтерлер, филиалдардың сату менеджерлері, мәліметтер 
базасының операторлары, аудиторлар, тәуекел үйлестірушілері/кіші бөлімдердің басшылары). 
Қашықтықтан оқытудан өткен қатысушылар саны – 701, оның ішінде: 197 ер қызметкер, 504 
әйел қызметкер.
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6 Әлеуметтік 
жауапкершілік

6.4. Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

Қоғамда ерлер мен әйелдер үшін, сондай-ақ барлық жас топтары үшін тең мүмкіндіктер бар. 
Қоғам қызметкерлерінің жас топтары бойынша пайыздық арақатынас:
• 30 жасқа дейін - 17%;
• 30-50 жастан бастап - 61%;
• 50 жастан асқан - 22 %.

2022 жылғы 01 қаңтарға бас офисі мен өңірлері бойынша бөлінген қоғамдағы әйелдер мен 
мужчин нақты саны:

№ Құрылымдық бөлімше Нақты саны 
Әйелдер Еркектер

Саны % Саны %

I Бас офис 323 218 67,5 105 32,5

II Филиалдар 516 373 72,3 143 27,7

1 Алматы қаласы бойынша филиалы 48 34 70,8 14 29,2

2 Нұрсұлтан қаласы бойынша филиалы 33 29 87,9 4 12,1

3 Атырау облысы бойынша филиалы 22 17 77,3 5 22,7

4 Маңғыстау облысы бойынша филиалы 19 13 68,4 6 31,6

5 Ақтөбе облысы бойынша филиалы 32 27 84,4 5 15,6

6 Павлодар облысы бойынша филиалы 31 25 80,6 6 19,4

7 Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы 26 20 76,9 6 23,1

8 Қостанай облысы бойынша филиалы 24 18 75 6 25

9 Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы 37 27 73 10 27

10
Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша фи-
лиалы

31 17 54,8 14 45,2

11 Қарағанды облысы бойынша филиалы 19 15 78,9 4 21,1

12 Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы 62 41 66,1 21 33,9

13 Ақмола облысы бойынша филиалы 27 24 88,9 3 11,1

14 Алматы облысы бойынша филиалы 26 18 69,2 8 30,8

15 Жамбыл облысы бойынша филиалы 17 10 58,8 7 41,2

16 Семей қаласы бойынша филиалы 24 13 54,2 11 45,8

17 Қызылорда облысы бойынша филиалы 15 7 46,7 8 53,3

18 Жезқазған қаласы бойынша филиалы 23 18 78,3 5 21,7

 Барлығы 839 591 70,40% 248 29,60%

Ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес қоғамда әйелдер мен ерлер үшін базалық сыйақы мөл-
шерлемелерінде ешқандай айырмашылық жоқ. Есепті жыл ішінде Қоғам қызметкерлерін кем-
сіту жағдайлары болған жоқ.

6.5. Еңбек қатынастары практикасы

Есепті жылы еңбек қатынастары практикасын бұзғаны үшін қоғамға шағымдар болған жоқ.

6.6. Демеушілік және қайырымдылық

ҚР «сақтандыру қызметі туралы» Заңына сәйкес сақтандыру ұйымдарына өтеусіз негізде 
қаржылық көмек көрсетуге тыйым салынады.

Қоғам қызметкерлері әлеуметтік жобаларға өз үлестерін дербес жүзеге асырады.

6.7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, атап айтқанда, Қоғам қызметкерлерінің 
мүдделерінің қақтығысын болғызбау және реттеу, Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің норма-
ларын қызметкерлерге түсіндіру және сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына жол бермеу ту-
ралы түсіндіру әңгімелерін жүргізу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша 
жұмыс жүргізіледі.

Қарастырылып отырған кезеңде қоғамда сыбайлас жемқорлық фактілері болған жоқ.

6.8. Заңнама талаптарына сәйкестігі

Елеулі айыппұлдардың жалпы мөлшері - 2 813 804 теңге.

Заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін қаржылық емес Санкциялар, оның ішінде листингілік 
компанияға қатысты қолданылған шектеулі ықпал ету шаралары жоқ.

Бәсекелестікке кедергі келтіруге және монополияға қарсы заңнаманы бұзуға байланысты ай-
ыппұлдар мен санкциялар жоқ.

6.9. Өнім үшін жауапкершілік 

Қоғамның көрсетілген қызметтердің денсаулық пен қауіпсіздікке әсеріне қатысты заңнама 
мен кодекстердің талаптарына сәйкес келмейтін жағдайлары болған жоқ. Қоғам кейбір на-
рықтарда тыйым салынған, мүдделі тараптардың сұрақтарын тудыратын немесе қоғамдық 
талқылаудың тақырыбы болып табылатын тауарларды/қызметтерді сатпайды.



ЭКОЛОГИЯЛЫҚ   
ТАЗА

7
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Экологиялық таза7

«Халық «сақтандыру компаниясы» АҚ-та энергия мен суды тұтыну  
және қалдықтарды басқару 

 Энергия және энергия тиімділігі 2020 2021

тұтынылатын электр энергиясы, кВт 1 290 803 1 097 183

электр жүйесінен тұтынылатын электр энергиясы, % 100 100

жаңартылатын энергия ресурстары 0 0

қарқындылығы (сатулар) 0 0

Суды тұтыну 

салқын су, м3 9 471 8 050

ыстық су, м3 1 910 1 624

ағынды сулар 11 308 9 612

қайта өңделген су, % 0 0

пайдалану қарқындылығы(қалдықтар / сатулар) 0 0

Қалдықтарды басқару 

операциялардан (ҚТҚ) қалдықтар 3 192 2 713

қауіпті, % 0 0

қайта өңделген, % 0 0

қарқындылығы (қалдықтар / сатулар), макулатура, кг 21 412 19 617

«Халық» сақтандыру компаниясы жауапты және тұрақты бизнесті дамытады

СЭкологиялық, әлеуметтік және басқарушылық жауапкершілік саласындағы үздік тәжірибе-
лерге сүйене отырып, «Халық» сақтандыру компаниясы корпоративтік басқару мен орнықты 
дамудың жоғары стандарттарын қолдайды және ESG негізгі қағидаттарын сақтауды ескере 
отырып, өз жұмысын құрады:
• Экологиялық принцип: біз қоршаған ортаға қамқорлық жасаймыз және экологияға келтіріл-
ген зиянды азайтуға тырысамыз.
• Әлеуметтік қағидат: біз компания қызметкерлеріне, жеткізушілерге, клиенттерге, серікте-
стер мен тұтынушыларға жауапкершілікпен қараймыз, еңбек жағдайларының сапасын артты-
ру үшін жұмыс істейміз.
• Басқару принципі: басқару процесінде компания есеп берудің ашықтығын, кеңселердегі са-
лауатты жағдайды, акционерлермен қарым-қатынасты сақтайды.

Біз қоғам алдындағы, өз ұжымы алдындағы жауапкершілік бизнестің ұзақ мерзімді тиімділігінің 
міндетті шарты екенін түсінеміз. Компания өзінің назарын еңбек жағдайларын жақсартуға, 
табиғи ресурстарды үнемдеуге және әлеуметтік жобаларға қаражат салуға аударуды жалға-
стырады.

Уәкілетті органның лицензиясы негізінде Қоғам жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтан-
дыру) шарттарын жасасу және орындау жөніндегі қызмет қоршаған ортаны қорғау саласында 
саясаттың болуын талап етпейді. Сонымен қатар, Қоғам Қазақстан Республикасының Қор-
шаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы заңнамасында белгіленген барлық жалпы қа-
былданған талаптарды орындайды. Бұдан басқа, 2021 жылғы 02 Сәуірде қоғамның ҚР СТ ISO 
14001-2016 (ISO 14001:2015) экологиялық менеджмент жүйесі «Ұлттық Экологиялық менед-
жмент стандартының» талаптарына сәйкестігі расталды.

 



8
КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ
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8 Корпоративтік 
басқару

8.1. Листингілік компанияның корпоративтік басқару жүйесі

Қоғамды корпоративтік басқару, ең алдымен, оның барлық акционерлерінің құқықтары мен 
заңды мүдделерін және қоғамның мәртебесін құрметтеуге негізделеді және қоғам қызметінің 
тиімділігінің өсуіне, оның ішінде Қоғам активтерінің өсуіне, жұмыс орындарын құруға және 
қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдауға бағытталған.

Қоғам өз қызметінде корпоративтік басқарудың мынадай қағидаттарына негізделеді:
• акционерлерге/жалғыз акционерге олардың қоғамды басқаруға қатысу құқығын іске асыру 

үшін нақты мүмкіндікті қамтамасыз ету;
• Қоғамның акционерлері/жалғыз акционері үшін Қоғамның таза табысын бөлуге қатысуға 

нақты мүмкіндік жасау (дивидендтер алу);
• акционерлердің/Қоғамның жалғыз акционерінің және инвесторлардың негізделген шешім-

дер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның қаржылық жағдайына, эко-
номикалық көрсеткіштеріне, қызмет нәтижелеріне, қоғамды басқару құрылымына қатысты 
сенімді ақпаратты акционерлерге/Қоғамның жалғыз акционеріне уақтылы және толық ұсы-
нуды қамтамасыз ету;

• Қоғам акционерлерінің барлық санаттарына тең қатынасты қамтамасыз ету;
• Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің барынша ашықтығын қамтамасыз ету;
• Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам қызметін стратегиялық басқаруды жүзеге асыруын 

қамтамасыз ету және оның тарапынан Қоғам Басқармасының қызметіне тиімді бақылау жа-
сау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің оның акционерлеріне/ жалғыз акционеріне 
есеп беруі;

• қоғам басқармасына Қоғамның ағымдағы қызметіне тиімді басшылықты адал жүзеге асыру 
мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Қоғам Басқармасының Директорлар кеңесі мен оның 
акционерлеріне/Жалғыз акционерге есеп беруін белгілеу;

• Қоғамның акционерлері/жалғыз акционері үшін этикалық нормаларды анықтау;
• қоғамның тиімді ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуін және оны объективті бағалауды қамта-

масыз ету.

Қоғамды корпоративтік басқару жүйесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы  
заңнамасының талаптарын ескере отырып құрылған және қоғамның мынадай  
органдарын қамтиды:

Акционерлердің 
жалпы жиналысы

Директорлар 
кеңесі

Басқарма
Ішкі аудит 

қызметі

Акционерлердің жалпы жи-
налысы (бұдан әрі-жиналыс) 
қатыса отырып, акционерлер 
қоғамды басқару жөніндегі өз 
құқығын іске асыратын қоғам-
ның жоғары органы болып 
табылады. Акционерлердің 
құқықтары мен міндеттері, 
жиналыстың құзыреті, сон-
дай-ақ жиналысты шақыру, 
дайындау және өткізу тәртібі, 
жиналыс хаттамасы мен одан 
үзінді көшірмелерді сақтау 
және беру тәртібі және жи-
налысқа байланысты өзге де 
мәселелер Қазақстан Респу-
бликасының заңнамасын-
да, Жарғыда, корпоративтік 
басқару кодек сінде және 
қоғам акционер лерінің жал-
пы жиналысы туралы ережеде 
айқындалған.

Директорлар кеңесі 
Қоғамның басқару орга-
ны болып табылады және 
Қоғамның қызметіне 
жалпы басшылықты және 
қоғамның стратегия-
сын іске асыруды жүзеге 
асырады. Ол сондай-ақ 
басқарма қызметін бақы-
лауды және акционер-
лердің жалпы жиналысы-
ның айрықша құзыретіне 
жатпайтын мәселелер 
бойынша шешімдер қа-
былдауды жүзеге асырады. 
Директорлар кеңесі Акци-
онерлердің жалпы жина-
лысына толық есеп береді 
және оның міндеттерін 
орындауға жауапты.

Басқарма қоғамның 
атқарушы органы бо-
лып табылады және 
Қоғамның ағымдағы 
қызметіне басшылықты 
жүзеге асырады және 
қоғамның ди-ректор-
лар Кеңесі бекіткен 
стратегияны іске асы-
рады.

Ішкі аудит қызметі (бұдан 
әрі-ІАҚ) Қоғамның қыз-
метін жетілдіру мақсатын-
да Қаржы-шаруашылық 
қызметіне бақылауды, ішкі 
бақылау, тәуекелдерді 
басқару, Корпоративтік 
басқару саласындағы құ-
жаттардың орындалуын 
бағалауды және кеңес 
беруді жүзеге асырады. 
ІАҚ Директорлар кеңесіне 
тікелей есеп береді және 
оның жұмысы туралы есеп 
береді. ІАҚ қызметкерлері 
Директорлар кеңесі мен 
басқарманың құрамына 
сайлана алмайды.

Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің ережелерін сақтауы және (немесе) есепті жылы 
оған сәйкестік бойынша қабылданған шаралар туралы есебі:

Қоғамда корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру мақсатында Қоғам акционерлерінің кезек-
тен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Қоғамның корпоративтік басқару кодексі 
қабылданды (28.12.2018 ж.н/ж. хаттама). Қоғамның корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі 
– Кодекс) - қоғамның корпоративтік басқару саласындағы саясаты мен негізгі қағидаттарын 
және қоғамды басқару процесінде, оның ішінде акционерлер, Директорлар кеңесі, Басқар-
ма, қоғам және мүдделі тұлғалар арасында туындайтын қатынастарды реттеуді сипаттайтын 
ішкі нормативтік құжат. Кодекс қоғамды басқарудың неғұрлым ашық жүйесін жасауға және 
қоғамның тиісті корпоративтік басқару қағидаттарына бейілділігін көрсетуге арналған. Қа-
былданған Кодексті қабылдау, сақтау және мезгіл-мезгіл жетілдіру арқылы қоғам тиісті корпо-
ративтік басқару тәжірибесін ұстануға деген ұмтылысын растайды.

8.2. Листингілік Компанияның корпоративтік басқару құрылымы 
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Қоғамды корпоративтік басқару құрылымы қоғам органдары арасындағы өкілеттіктердің 
бөлінуін нақты айқындайды, қоғам органдарының құзыреттері қоғам органдары туралы тиісті 
ережелермен бекітіледі.

Органдардың, оның ішінде басқарма мен Директорлар кеңесінің жұмысын, сондай-ақ олар-
дың арасындағы тиімді өзара іс-қимылды тиісті органдардың хатшылары қамтамасыз етеді. 
Директорлар кеңесі жыл сайын, кезекті қаржы жылы аяқталған күннен бастап екі ай мерзімде 
өз жұмысын, оның комитеттерінің және Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының жұ-
мысын жан-жақты бағалауды жүргізеді. Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдарды бағалауды 
және ұсынуды Қоғамның Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар мәселелері жөнін-
дегі комитеті жүзеге асырады. Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке бағалауын жүзеге асы-
рудың мақсаты-Директорлар кеңесінің әрбір Мүшесі директорлар Кеңесінің қызметіне тиімді 
үлес қосуды жалғастыра ма, сондай-ақ оның өз функцияларын орындауға дайын екендігін 
(Директорлар кеңесі мен комитеттердің отырыстарына қатысу міндетін, сондай-ақ кез кел-
ген басқа міндеттерді қоса алғанда) тексеру.

Бұдан басқа, жыл сайынғы негізде Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Директорлар кеңесі 
комитеттерінің есепті кезеңіндегі қызметі туралы есептер жасалады және қоғамның тиісті 
органдарының қарауына шығарылады.

Есепті кезеңде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері жұмыс істеді:

• Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитеті 
(Қоғамның Директорлар кеңесінің 22.09.2017 ж. №160 шешімі);

• Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті (Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесінің 22.09.2017 ж. №160 шешімі);

• Қоғамның Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар, әлеуметтік мәселелер жөнінде-
гі комитеті (Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (Қоғамның Директорлар кеңесінің 
22.09.2017 ж. №160 шешімі).

Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы: 

1) Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің 
құрамы:

№
Комитет төрағасы және 

мүшелері
ТАӘ Лауазымы

Комитеттегі қызмет 
кезеңі

1 Комитет Төрағасы Нарибаев М.К.
Директорлар кеңесінің мүшесі – 
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ тәуелсіз директоры

22.09.2017-31.12.2021

2 Комитет мүшесі Карпыкова А.С.
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

22.09.2017-31.12.2021

3 Комитет мүшесі Мусаева К.С.
Директорлар кеңесінің мүшесі – 
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ тәуелсіз директоры

15.07.2021-31.12.2021

4
Комитет 
мүшесі-сарапшы

Маханов А.М.
«Қазақстан Халық банкі» АҚ 
тәуекел-менеджмент басшысы, 
compliance бақылаушысы

22.09.2017-31.12.2021

2) Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі құрамы:

№
Комитет төрағасы және 

мүшелері
ТАӘ Лауазымы

Комитеттегі қызмет 
кезеңі

1 Комитет Төрағасы Нарибаев М.К.
Директорлар кеңесінің мүшесі – 
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ тәуелсіз директоры

22.09.2017-31.12.2021

2 Комитет мүшесі Карпыкова А.С.
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

22.09.2017-31.12.2021

3 Комитет мүшесі Мусаева К.С.
Директорлар кеңесінің мүшесі – 
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ тәуелсіз директоры

15.07.2021-31.12.2021

3) 3) Қоғам Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар мәселелері, әлеуметтік мәселе-
лер жөніндегі комитетінің құрамы:

№
Комитет төрағасы және 

мүшелері
ТАӘ Лауазымы

Комитеттегі қызмет 
кезеңі

1 Комитет Төрағасы Мусаева К.С.
Директорлар кеңесінің мүшесі – 
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ тәуелсіз директоры

15.07.2021-31.12.2021

2 Комитет мүшесі Карпыкова А.С.
«Халық» сақтандыру компаниясы» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

10.02.2017-31.12.2021

3
Комитет сарапшы 
мүшесі, дауыс беру 
құқығымен

Копайгора Е.В. 
«Қазақстан Халық банкі»  АҚ 
персоналды басқару 
департаментінің директоры

15.03.2021-31.12.2021  

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңес-
ші органдары болып табылады және Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін не 
директорлар Кеңесі зерттейтін мәселелерді тереңдету үшін Қоғам басқармасының қызметін 
бақылау және Директорлар кеңесі мен қоғам басқармасына қажетті ұсынымдарды әзірлеу 
тәртібімен құрылған. Директорлар кеңесінің комитеттері әзірлеген барлық ұсыныстар Қоғам-
ның Директорлар кеңесінің қарауына берілетін ұсынымдар болып табылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді және оларға 
Қоғамның Директорлар кеңесі берген өкілеттіктер шеңберінде және Қоғамның Директорлар 
кеңесінің комитеттері туралы ережелерге сәйкес әрекет етеді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелер Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген және директорлар кеңесі комитеттерінің мәртебесін, мақсаттарын, 
функциялары мен құзыретін, құрамын, оларды қалыптастыру мен жұмыс істеу тәртібін, Ко-
митет мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін, Директорлар кеңесімен және қоғам басқар-
масымен, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен өзара қарым-қатынастарын ай-
қындайды.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және белгілі бір ко-
митетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Қоғамның Дирек-
торлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі комитеттерінің төраға-
лары болып табылады.
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Директорлар кеңесі Комитеттерінің функциялары

Қоғам Директорлар кеңесінің 
Стратегиялық жоспарлау комитеті

Қоғам Директорлар кеңесінің 
Ішкі аудит мәселелері 

жөніндегі комитеті

Қоғам Директорлар кеңесінің 
Кадрлар және сыйақылар, 

әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитеті

Ұсынымдар әзірлеу арқылы Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесіне жәрдемдесу:
1) Қоғам қызметін стратегиялық жоспарлау-
дың тиімді жүйесін ұйымдастыру бойынша; 
2) қоғамның қызметінің басым бағытта-
ры мен стратегиялық мақсаттарын әзірлеу 
мәселелері бойынша;
3) қоғамның қол жеткізуі тиіс сапалы бағдар-
ларды, басым бағыттарды және бизнесті 
дамытудың түйінді параметрлерін қоса 
алғанда, Қоғамның стратегиясы үшін ди-
ректорлар Кеңесі белгілейтін талаптардың 
құрамы бойынша;
4) Қоғам стратегиясын және бизнес-бағыт-
тардың стратегиялық жоспарларын, қоғам-
ның негізгі емес қызметінің бағыттарын 
орындау, қоғам бизнесін дамытудың негізгі 
стратегиялық бағдарлары мен түйінді пара-
метрлеріне қол жеткізу бойынша.

Қоғамның Директорлар 
кеңесіне сыртқы және ішкі ау-
диттің, қаржылық есептілік-
тің, ішкі бақылаудың, корпо-
ративтік басқарудың және 
тәуекелдерді басқарудың 
сұраныстары бойынша, сон-
дай-ақ Қоғамның Директор-
лар кеңесі айқындаған өкілет-
тіктер шеңберінде басқа да 
мәселелер бойынша жәрдем 
көрсету

Ұсынымдар әзірлеу арқылы Қоғам-
ның Директорлар кеңесіне жәр-
демдесу: 
1) Қоғамның Директорлар кеңесі-
не тікелей бағынатын қоғам қы-
зметкерлерінің (бұдан әрі – қыз-
меткерлер), қоғамның лауазымды 
адамдарының кадрларын іріктеу 
және сыйақылар саласындағы ба-
сым бағыттарды әзірлеу мәселелері 
бойынша;
2) Қоғам қызметкерлеріне әлеу-
меттік қолдау көрсетудің пәрменді 
саясатын әзірлеу және әлеуметтік 
мәселелерді шешу бойынша;
3) қоғамды басқаруға білікті маман-
дарды тарту және олардың табысты 
жұмыс істеуі үшін ынталандырулар 
жасау бойынша.

Сонымен қатар, комитеттердің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік қағидатта-
рын негізге ала отырып өткізіледі.

2021 жылы «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспар-
лау мәселелері жөніндегі Комитетімен 3 сырттай отырыс өткізілді, қоғам бюджетіне қатысты 
мәселелер қаралды «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит 
мәселелері жөніндегі комитеті 29 сырттай отырыс өткізді, онда ішкі нормативтік құжаттар, 
ішкі аудит қызметінің есептері қаралды, қоғамды тексеру нәтижелері бойынша «Қазақстан 
Халық банкі» АҚ ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау.

«Халық «сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар, әле-
уметтік мәселелер жөніндегі комитетімен 8 сырттай отырыс өткізілді, бұл ретте кадрлық өз-
герістерге, сыйлықақы қорларына, сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттарға қатысты мәселе-
лер қаралды.

8.3. Листингілік компанияның Директорлар кеңесі (бақылау кеңесі): 

Директорлар кеңесінің мақсаттары мен функциялары, құзыреті, қалыптастыру тәртібі, құра-
мы, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, Директорлар 
кеңесінің қызметін ұйымдастыру және оның қоғамның өзге де органдарымен өзара іс – қи-
мылы, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне-Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу 
шарттары, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өтемақы төлеу тәртібі Қоғамның 
Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жал-
пы жиналысының шешімімен 28.12.2018 ж. хаттама). 

Директорлар кеңесі өз қызметін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының заңнамасын, 
жарғыны, корпоративтік басқару кодексін, Директорлар кеңесі туралы ережені және қоғам-
ның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасау, акци-
онерлердің мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету және құқықтарын қорғау, Қоғам қыз-
метінің қағидаттары мен нормаларын белгілеу, сондай-ақ өз құзыреті шегінде Қоғам басқар-
масының қызметін бақылау болып табылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің-тәуелсіз директорлардың қоғаммен қарым-қатынасы шарт-
тары акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген азаматтық-құқықтық шарт-
тармен реттеледі.

Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік 
критерийлері бекітілген. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жоғары экономика-
лық, қаржылық білімі бар, қаржы саласында жұмыс тәжірибесі, сондай-ақ басшылық жұмыс 
тәжірибесі бар, қаржылық есептілікті түсінетін салалық тәжірибесі бар және қоғамның бизнес 
қызметіне белсенді қатысады және Директорлар кеңесінің сапалы шешімдерін қамтамасыз 
етуге елеулі үлес қосады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы қоғамның тиімді және 
нәтижелі қызметіне ықпал етеді және директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелерді 
жан-жақты және білікті қарауға мүмкіндік береді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы қабылданатын шешімдердің алқалылығы-
ның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етеді және Қоғамның Жарғысында және «Акционерлік 
қоғамдар туралы»Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген талаптарға сәйкес келеді. 
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің 5 мүшесінен тұратын дирек-
торлар кеңесінің құрамын айқындады және сайлады, оның ішінде директорлар кеңесінің 2 
мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. 

2021 жыл ішінде (бұдан әрі – есепті кезең) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына мы-
надай тұлғалар кірді:

Лауазымы, ТАӘ Кезеңі Мәртебесі
Директорлар кеңесінің мүшесін 

сайлау күні

Қоғамның Директорлар 
кеңесінің төрағасы 
Арстанбекова 
Камиля Валерьевна

21.07.2015-
31.12.2021

Қоғамның Директорлар 
кеңесінің төрағасы

Қоғам Директорлар кеңесінің күн-
дізгі отырысының 21.07.2015 ж. № 33 
(Қоғамның Директорлар кеңесінің 
төрағасын қайта сайлау) туралы хат-
тамасы

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма төрағасының 
орынбасары 
Карпыкова Алия Сакеновна

21.09.2016-
31.12.2021

Қоғамның Директорлар 
кеңесінің мүшесі

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің 21.09.2016 ж. № 183 
сырттай отырысының хаттамасы

«Халық» сақтандыру 
компаниясы» АҚ 
Басқарма төрағасы 
Камбетбаев Ерлан Булатович

25.04.2018-
31.12.2021

Директорлар кеңесінің 
мүшесі

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоға-
мы директорлар кеңесінің сырттай 
отырысының 25.04.2018 ж. №34 хат-
тамасы

Экономика ғылымдарының 
докторы, Deutsch-Kasachische 
Universität (DKU), 
Professor/Профессор 
Нарибаев Марат Купжасарович

19.09.2014- 
31.12.2021

Директорлар кеңесінің 
мүшесі-Қоғамның тәуелсіз 
директоры

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің сырттай отырысы-
ның 19.09.2014 ж. №270 хаттамасы
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Қазнипиэнергопром АҚ 
Бас директоры 
Медетов Жаймухан Максутович

16.02.2015-
14.07.2021

Директорлар кеңесінің 
мүшесі-Қоғамның тәуелсіз 
директоры

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің сырттай отырысы-
ның 16.02.2015 ж. № 39 хаттамасы

Мусаева 
Кульбану Серикхажиевна

15.07.2021-
31.12.2021

Директорлар кеңесінің 
мүшесі-Қоғамның тәуелсіз 
директоры

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акци-
онерлері жалпы жиналысы күндізгі 
отырысының 14.07.2021 ж. № 2 хат-
тамасы

Есепті кезеңде Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында мынадай өзгерістер болды: 
14.07.2021 ж. «Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» АҚ 
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Ж. М. Медетов қоғамы дирек-
торларының бірлескен кеңесінің құрамынан шығарылды және Қоғамның тәуелсіз директо-
ры-Директорлар кеңесінің мүшесі болып К. С. Мұсаев сайланды.

Есепті кезеңде Қоғамның директорлар Кеңесі сырттай дауыс беру арқылы 339 шешім қа-
былдады.

Есепті кезеңде Қоғамның Директорлар кеңесі Барлығы 1 күндізгі отырыс өткізді.

Атап айтқанда, қоғамның директорлар Кеңесі мәмілелер бойынша 76 шешімді қарады және 
қабылдады, оларды жасауға мүдделілік бар, ірі мәмілелерді бекіту туралы 111 шешімді, 57 ішкі 
нормативтік құжаттарды (өзгерістерді/ толықтыруларды қоса алғанда) және басқаларын бекітті.

Есепті кезең ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері біліктілікті арттыру  
бағдарламаларына қатысты:

ТАӘ Саласы Ұйымдастырушылар Күні

Карпыкова 
Алия Сакеновна

Топтың алдағы стратегиялық кезеңге ар-
налған стратегиясын айқындау және дай-
ындау шеңберіндегі стратегиялық сессия

PwC Kazakhstan
Маусым, 
шілде, 
қазан 2021 

Карпыкова 
Алия Сакеновна

Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл
(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұй-
ымдарының басшылары мен Басқарма 
мүшелері үшін) 

«Қазақстан Халық Банкі»АҚ 
комплаенс бақылау департа-
ментінің ішкі оқытуы

Тамыз 2021

Маханов 
Алмас Мухтарович

Топтың стратегиясын анықтау және дайын-
дау шеңберіндегі стратегиялық сессия
алдағы стратегиялық кезеңге

PwC Kazakhstan
Маусым, 
шілде, 
қазан 2021 

Маханов 
Алмас Мухтарович

Уақытты басқару негіздері
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
персоналды басқару департа-
менті

Маусым 2021

Маханов 
Алмас Мухтарович

Келіссөздер жүргізу дағдылары
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ 
персоналды басқару департа-
менті

Шілде 2021

Маханов 
Алмас Мухтарович

Қақтығыстарды басқару
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Персоналды басқару депар-
таменті

Казан 2021 

2) кандидаттарды ұсыну. 

Листингілік компанияның, оның комитеттерінің Директорлар кеңесінің (Байқау кеңесінің) 
мүшелігіне кандидаттарды ұсыну және іріктеу тәртібі, сондай-ақ гендерлік әртүрлілікті, тәу-
елсіздікті, кәсіби біліктілік пен тәжірибені қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, әртүрлілік 

факторларын ескере отырып, ұсыну және іріктеу кезінде пайдаланылатын критерийлер кел-
тіріледі. Мүдделер қақтығысын болдырмау және басқару үшін Директорлар кеңесі (бақылау 
кеңесі) қолданатын процедуралар ұсынылуы керек:

Аталған рәсімдер Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде, сондай-ақ Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамасында айқындалған.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын акционерлердің жалпы жиналысы бел-
гілейді. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Қоғамның Директорлар кеңесі құра-
мынан тәуелсіз директорлардың кемінде 30% -н (отыз пайызын) қоса алғанда, кемінде 3 (үш) 
және 9 (тоғыз) адамды құрайды.

Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жина-
лысы белгілейді. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының өкілеттік мерзімі Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесінің жаңа тең-ставасы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу 
сәтінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына кан-
дидатураны сайлау үшін акционерлерге кандидаттар туралы мынадай ақпарат беріледі: Тегі, 
Аты, Әкесінің аты (бар болса), соңғы 3 (үш) жылдағы жасы, білімі, жұмыс орындары және атқара-
тын лауазымдары туралы мәліметтер, кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растай-
тын өзге де ақпарат, кандидаттар туралы мәліметтер лауазымын және Қазақстан Республика-
сының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де ақпаратты ұсыну кезінде атқаратын.

Директорлар кеңесі мүшелерінің қоғаммен қарым-қатынасы Қоғамның Басқарма төрағасы 
бекіткен нысан бойынша азаматтық-құқықтық шарттармен реттеледі.

Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасалған шарттарға Қоғам акционер-
лерінің жалпы жиналысы уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

3) жұмысты бағалау. 

Директорлар кеңесінің (Байқаушы кеңестің) экономикалық, экологиялық, әлеуметтік мәсе-
лелермен және корпоративтік басқару мәселелерімен байланысты тәуекелдерді басқарудың 
листингілік компания пайдаланатын әдістерінің тиімділігін талдаудағы рөлі туралы ақпарат 
ашылады. Директорлар кеңесінің (Байқау кеңесінің) қызметін бағалау рәсімі туралы мәлімет-
терді ұсыну, сондай-ақ мұндай бағалау тәуелсіз болып табылатынын және оның қаншалықты 
жиі жүргізілетінін көрсету қажет:

Бір мезгілде Қоғамның жылдық есебін және шоғырландырылған қаржылық есептілігін ұсынған 
кезде Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 
директорлар Кеңесі шешімдер қабылдайтын мәселелер туралы толық ақпаратты қоса алған-
да, Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп беруі тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын кезекті қаржы жылы аяқталған күннен бастап екі 
ай мерзімде өз жұмысын, оның комитеттерінің және Қоғамның Директорлар кеңесі мүше-
лерінің әрқайсысының жұмысын жан-жақты бағалауды жүргізуге тиіс. Қоғамның Директорлар 
кеңесіне тиісті ұсынымдарды бағалауды және ұсынуды Қоғамның Директорлар кеңесінің Ка-
дрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитеттері жүзеге асырады. Қоғамның Дирек-
торлар кеңесі мүшелерінің жеке бағалауын жүзеге асырудың мақсаты Қоғамның Директор-
лар кеңесінің әрбір мүшесі Қоғамның директорлар Кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуды 
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жалғастыра ма, сондай-ақ оның өз функцияларын орындауға дайын екендігін (қоғамның және 
комитеттердің ди-ректорлар кеңесінің отырыстарына қатысу міндетін, сондай-ақ кез келген 
өзге де міндеттерді қоса алғанда) тексеру болып табылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесінің қызметін 
бағалау нәтижелері тыңдалады.

4) пробелмалар туралы хабарлау. 

Директорлар кеңесін (байқау кеңесін) аса маңызды қаржылық және қаржылық емес проблема-
лардың туындауы туралы хабардар ету рәсімі туралы мәліметтер ұсынылады листингілік ком-
панияда және есепті жылы Директорлар Кеңесінің (Бақылау кеңесінің) қарауына ұсынылған 
проблемалар саны.

2021 жыл ішінде (бұдан әрі – есепті кезең) Қоғам Басқармасының құрамына мынадай тұлғалар кірді::

№ ТАӘ Т/ж Лауазымы ҚБ атауы Жұмыс тәжірибесі
Күні 

Кіру Шығу

1 Камбетбаев Ерлан Булатович 1973 Басқарма Төрағасы Басқарма

2011 жылдан 2018 жылға дейін «Халық-Life «Өмірді сақтандыру жөніндегі Қазақстан Халық банкінің еншілес ком-
паниясы» АҚ –басқарма төрағасы

2018 жылдан бастап «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-Басқарма төрағасы.

22.01.2018 ж.

2 Бородовицына Анна Васильевна 1980
Басқарма төрағасының 
орынбасары

Басқарма

2011 жылдан 2019 жылға дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ – топтың капиталды басқару департаментінің дирек-
торы. 

С2010 жылдан бастап «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-Басқарма төрағасының орынбасары.. 

01.07.2019 ж.

3 Сычёв Алексей Геннадьевич 1969
Басқарма төрағасының 
орынбасары

Басқарма

2014 жылдан 2016 жылға дейін «Казкоммерцбанк» АҚ – бөлшек бизнес департаментінің директоры.

2017 жылдан 2018 жылға дейін «Казкоммерц-Полис «СК» АҚ – Басқарма төрағасының орынбасары.

2018 жылдан бастап «Халық «сақтандыру компаниясы» АҚ-Басқарма төрағасының орынбасары.

19.06.2018 ж.

4 Гаврилов Сергей Павлович 1981
Басқарма төрағасының 
орынбасары

Басқарма

2015 жылдан 2021 жылға дейін «Amanat Insurance «сақтандыру компаниясы» АҚ – Басқарма төрағасының 
орынбасары.

2021 жылдан бастап «Халық «сақтандыру компаниясы» АҚ-Басқарма төрағасының орынбасары.

02.08.2021 ж.

Қоғамның Директорлар кеңесі қажеттілігіне қарай тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімше 
ұсынған, өзіне зиян келтіруге және (немесе) қоғамның қызметіне ықпал етуге қабілетті неме-
се заңсыз сипаттағы кез келген елеулі жағдайлар туралы есепті қарайды.

8.4. Қоғамның Басқармасы 

Басқарма қоғамның атқарушы органы болып табылады және Қоғамның ағымдағы қызметіне 
басшылықты жүзеге асырады және Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен стратегияны іске 
асырады.

Есепті кезеңде Қоғам басқармасымен 51 отырыс өткізілді, оның ішінде 3-і сырттай дауыс беру 
арқылы өткізілді, онда 761 мәселе қаралды.
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8.5. Қоғамның ұйымдық құрылымы 

2022 жылғы 01 қаңтарға арналған ұйымдастыру құрылымы.
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2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғам қызметкерлерінің нақты саны 839 адамды 
құрады, Қоғам қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 929 адамды құрады, оның ішінде өңір-
лер бойынша 18 филиал қызметкерлерінің саны.

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғамның негізгі бөлімшелерінің басшылары 
туралы мәліметтер: 

№ Дербес құрылымдық бөлімшенің атауы Басшылардың ТАӘ

1 Ішкі аудит қызметі Зотова Елена Ивановна

2 Комплаенс қызметі Мурзаева Макпал Муратовна

3 Қауіпсіздік қызметі Даниленко Дмитрий Вячеславович

4 Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі Рогов Дмитрий Сергеевич

5 Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті Анарова Альфия Турсуновна

6 Қайта сақтандыру департаменті Буренин Тимур Владимирович 

7 Андеррайтинг департаменті Захарченко Ирина Владимировна

8 Шығындарды реттеу департаменті вакансия

9 Заң департаменті Аликеев Алмаз Сейфутдинович 

10 Персоналды басқару департаменті Нурова Шынаргуль Оразнуровна

11 Корпоративтік сату департаменті Горбатенко Денис Сергеевич

12 Жеке сақтандыру департаменті Копбаева Дина Ергалиевна

13 Бөлшек сауда департаменті вакансия

14 Маркетинг басқармасы Байжанова Саида Инискановна

15 Бизнес процестерді оңтайландыру және СМ басқармасы Темиргалиева Ольга Сергеевна

16 Шарттарды есепке алу және статистика департаменті Туреханова Гулжан Омаровна 

17 АТ инфрақұрылымы департаменті Кокорев Павел Валерьевич

18 Жобалау және әзірлеу департаменті Кипиков Рамиль Шавкатович

19
Брокерлермен және жаһандық серіктестермен жұмыс 
департаменті

Нугманова Рената Альжановна

20 Қашықтықтан сату арналары департаменті Зейнолла Дана Болатқызы

21 Бақылау және бюджеттеу департаменті Зурдинова Мухаббат Тургановна

22 Тәуекелдер бөлімі Машура Дарья Валерьевна

23 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаменті Косыбаева Ляззат Акжоловна

24 Цифрлық даму департаменті Пастушенко Денис Игоревич

25 Жлбалық офис Титенко Владимир

26 Актуарийлік орталық вакансия

8.6. Сыйақылар туралы ақпарат 

2021 жылы «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мен басқармасына бар-
лығы 251 135 982,10 теңге сомасына сыйақы есептелді. 

8.7. Қоғам акционерлері 

Акционерлік капитал – қоғамның жарғылық капиталы 24 802 627 000 теңгені құрайды.

Жарияланған жай акциялар саны 716 966 дана; орналастырылған жай акциялар саны 629 762 
дана; қоғам сатып алған акциялар саны 830 дана құрайды.

Еркін айналымдағы акциялар жоқ. Артықшылықты акциялар жоқ.

Еркін айналымдағы жай акциялардың саны жоқ.

Есепті кезеңде қоғамның акцияларымен Елеулі мәмілелер және орналастырылған акциялар 
санының бес және одан да көп пайызы мөлшерінде акцияларға иелік ететін акционерлер 
құрамындағы өзгерістер болған жоқ.

Есепті кезеңде акцияларды бастапқы орналастыру, қоғамның өз акцияларын сатып алуы және 
оларды кейіннен қайта сату бойынша мәмілелердің көлемін, орналастыру және сатып алу 
бағасын, акцияларды сатып алушының және/немесе сатушының атауын және оның орна-
ласқан жерін көрсете отырып, елеулі мәмілелер болған жоқ.

Жанама немесе болжамды меншікті қамтамасыз ететін акцияларға опциондар және келісім-
дер туралы мәліметтер жоқ.

8.8. Дивидендтер туралы ақпарат

Қоғамның дивидендтік саясаты мынадай қағидаттарға негізделеді:

1) дивидендтік төлемдердің мөлшерін айқындау кезінде қоғам мен оның акционерлерінің 
мүдделерінің оңтайлы үйлесуі;

2) ҚР заңнамасында, Жарғыда және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген Қоғам 
акционерлерінің құқықтарын қатаң сақтау.. 

Үш жыл ішінде төленген дивидендтер туралы мәліметтер: 

Жыл Төленген дивидендтер сомасы, мың теңге Дивидендтерді төлемеу себебі

2019 3 451 150

2020 төленген жоқ

2021 4 208 366

Жиыны 7 659 516

31.12.2021 жылғы жағдай бойынша бір жай акцияға шаққандағы пайда мөлшері, бір жай ак-
цияның баланстық құны туралы мәліметтер:      

Көрсеткіштер Сомасы, теңге

Бір жай акцияға шаққандағы пайда  16 575,24   

Бір қарапайым акцияның баланстық құны  106 012   

8.9. Миноритарлық акционерлердің құқықтары 

Директорлар кеңесіне кандидаттар ұсыну, листингілік компанияны бақылауды ауыстыру және 
ірі мәмілелер жасасу процестеріндегі миноритарлық акционерлердің құқықтары, минори-
тарлық акционерлермен өзара іс-қимылдың жалпы жүйесі Қазақстан Республикасы заңнама-
сының талаптарына сәйкес сақталады.
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8.10. Ірі мәмілелер туралы ақпарат

№ Сақтанушы
Сақтандыру қорғанысы 

кезеңі
Сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы

1 сақтандыру құпиясы 01.01.2021- 01.01.2022 мүлікті сақтандыру 

2 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 су көлігін сақтандыруа

3 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

4 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

5 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 су көлігін сақтандыру

6 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-30.04.2021 су көлігін сақтандыру

7 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

8 сақтандыру құпиясы 23.01.2021-22.01.2022 мүлікті сақтандыру

9 сақтандыру құпиясы 01.01.2021- 01.01.2022 мүлікті сақтандыру

10 сақтандыру құпиясы 14.10.2020-13.10.2021 ЗТ мүлкін сақтандыру

11 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 мүлікті сақтандыру

12 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

13 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру 

14 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

15 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

16 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

17 сақтандыру құпиясы 20.02.2020-20.02.2021 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

18 сақтандыру құпиясы 24.11.2020-23.11.2021 әуе кемелерін сақтандыру

19 сақтандыру құпиясы 24.11.2020-23.11.2021 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

20 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

21 сақтандыру құпиясы 30.09.2020-29.09.2021 мүлікті сақтандыру

22 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 мүлікті сақтандыру

23 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 әуе кемелерін сақтандыру

24 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

25 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 ЗТ мүлкін сақтандыру

26 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 ЗТ мүлкін сақтандыру

27 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

28 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 мүлікті сақтандыру

29 сақтандыру құпиясы 01.06.2019-31.05.2021 АҚЖ сақтандыру

30 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

31 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 жүктер - барлық тәуекелдер 

32 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

33 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 ЗТ мүлкін сақтандыру

34 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

35 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 әуе кемелері иелерінің АҚЖЕС

36 сақтандыру құпиясы 20.02.2021-20.02.2022 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

37 сақтандыру құпиясы 20.02.2021-20.02.2022 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

38 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті залалдан сақтандыру

39 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті залалдан сақтандыру

40 сақтандыру құпиясы 01.03.2021-16.07.2024 басқа қаржылық шығындардан сақтандыру

41 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті залалдан сақтандыру

42 сақтандыру құпиясы 26.04.2021-25.04.2022 әуе кемелерін сақтандыру

43 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

44 сақтандыру құпиясы 20.02.2021-20.02.2022 су көлігі иелерінің АҚЖЕС

45 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-01.01.2022 мүлікті сақтандыру

46 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

47 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

48 сақтандыру құпиясы 01.04.2021-31.03.2022 мүлікті сақтандыру

49 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

50 сақтандыру құпиясы 20.01.2021-19.01.2022 әуе кемелерін сақтандыру

51 сақтандыру құпиясы 01.04.2021-31.03.2022 мүлікті сақтандыру 

52 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті сақтандыру

53 сақтандыру құпиясы 01.06.2021-31.05.2022 мүлікті залалдан сақтандыру

54 сақтандыру құпиясы 01.01.2021-31.12.2021 мүлікті залалдан сақтандыру

55 сақтандыру құпиясы 01.04.2021-31.03.2024 мүлікті залалдан сақтандыру

56 сақтандыру құпиясы 01.04.2021-31.03.2024 мүлікті залалдан сақтандыру

57 сақтандыру құпиясы 01.04.2021-31.03.2024 мүлікті залалдан сақтандыру

58 сақтандыру құпиясы 30.06.2021-30.06.2022 мүлікті залалдан сақтандыру

59 сақтандыру құпиясы 15.06.2021-14.06.2022 әуе кемелері иелерінің АҚЖЕС

60 сақтандыру құпиясы 01.05.2021-01.11.2024 ғарыш объектілерін ЕС

61 сақтандыру құпиясы 06.06.2021-05.06.2022 мүлікті залалдан сақтандыру

62 сақтандыру құпиясы 01.07.2021-30.06.2022 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

63 сақтандыру құпиясы 01.07.2021-30.06.2025 мүлікті залалдан сақтандыру

64 сақтандыру құпиясы 25.06.2021-24.06.2022 ЗТ мүлкін сақтандыру

65 сақтандыру құпиясы 24.11.2020-23.11.2021 әуе кемелерін сақтандыру

66 сақтандыру құпиясы 16.08.2021-15.08.2022 әуе кемелерін сақтандыру

67 сақтандыру құпиясы 01.04.2021-31.03.2022 басқа қаржылық шығындардан сақтандыру
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68 сақтандыру құпиясы 25.08.2021-25.08.2022 ЗТ мүлкін сақтандыру

69 сақтандыру құпиясы 08.07.2021-07.07.2022 мүлікті сақтандыру

70 сақтандыру құпиясы 14.10.2021-13.10.2022 ЗТ мүлкін сақтандыру

71 сақтандыру құпиясы 16.10.2021-15.10.2022 кепілді мүлікті сақтандыру

72 сақтандыру құпиясы 01.06.2021-31.05.2022 жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру

73 сақтандыру құпиясы 01.04.2021-31.03.2022 мүлікті сақтандыру 

74 сақтандыру құпиясы 01.06.2021-30.04.2022 жүктерді сақтандыру

75 сақтандыру құпиясы 13.07.2021-12.07.2022 мүлікті сақтандыру 

76 сақтандыру құпиясы 10.11.2021-09.11.2022 АҚЖ сақтандыру

77 сақтандыру құпиясы 01.11.2021-31.12.2025 мүлікті сақтандыру

78 сақтандыру құпиясы 01.11.2021-31.10.2022 кепілді мүлікті сақтандыру

79 сақтандыру құпиясы 01.11.2021-31.10.2022 кепілді мүлікті сақтандыру

80 сақтандыру құпиясы 01.11.2021-31.10.2022 кепілді мүлікті сақтандыру

81 сақтандыру құпиясы 01.11.2021-31.10.2022 кепілді мүлікті сақтандыру

82 сақтандыру құпиясы 30.11.2021-29.11.2022 мүлікті сақтандыру

83 сақтандыру құпиясы 29.12.2021-31.03.2024
мүлікті кешенді сақтандыру және зиян келтіргені 
үшін АҚЖ

84 сақтандыру құпиясы 15.12.2021-14.12.2022 АҚЖ сақтандыру

85 сақтандыру құпиясы 01.12.2021-01.12.2022 ЗТ мүлкін сақтандыру

86 сақтандыру құпиясы 01.12.2021-01.12.2022 үшінші тұлғалар алдында АҚЖЕС

87 сақтандыру құпиясы 31.12.2021-30.12.2022 кепілді мүлікті сақтандыру

88 сақтандыру құпиясы 31.12.2021-01.01.2023 мүлікті сақтандыру

89 сақтандыру құпиясы 31.12.2021-31.12.2022 мүлікті сақтандыру

90 сақтандыру құпиясы 31.12.2021-31.12.2022 мүлікті сақтандыру

8.11. Ақпараттық саясат 

Қоғам қазіргі инвесторлар (акционерлер) мен әлеуетті инвесторлар үшін қоғамның қаржылық 
жағдайына, экономикалық көрсеткіштеріне, қызмет нәтижелеріне, қоғамды басқару құрылы-
мына және қоғам қызметі туралы өзге де тиісті ақпаратқа қатысты сенімді ақпаратты уақтылы 
және толық ұсынуды қамтамасыз етеді.

Қоғамның акционерлер мен әлеуетті инвесторлар алдында өз қызметі туралы ақпаратты ашу-
дың негізгі мақсаты аталған тұлғаларды қоғам туралы қолжетімді, тұрақты және сенімді ақпа-
ратпен қамтамасыз ету болып табылады. Бұл ретте қоғам ақпарат көлемі мүдделі тұлғалардың 
салмақты инвестициялық және басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін, сондай-ақ қоғамды 
басқаруға қатысу процесінде өзге де іс-әрекеттер жасау үшін Қоғам қызметі туралы дұрыс 
және толық түсінік қалыптастыруға мүмкіндік беретіндігіне негізделеді.

Барынша ақпараттық ашықтыққа қол жеткізу мақсатында Қоғам:

1) акционерлерде күн тәртібінің қандай да бір мәселесі бойынша дұрыс (барабар) ұсыныс 
әзірлеу мақсатында акционерлердің жалпы жиналыстарын дайындау кезінде күн тәртібінің 
әрбір мәселесі бойынша акционерлерге толық ақпарат береді;

2) акционерлерге ұсынылатын жылдық есепке Қоғам қызметінің бір жылдағы қорытындыла-
рын бағалауға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратты қамтиды;

3) Қоғам акционерлерінің оларды қызықтыратын ақпаратты алуының бірыңғай, анық және 
қолжетімді тәртібін белгіледі;

4) құпия ақпараттың, коммерциялық құпияның және сақтандыру құпиясының нысанасын 
құрайтын ақпараттың пайдаланылуы мен берілуін бақылау тәртібін егжей-тегжейлі баяндай-
ды және сақтайды;

5) акционерлердің назарына міндетті түрде жеткізуге жататын ақпаратты ашу бөлігінде Қа-
зақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтайды.

8.12. Тәуекелдерді басқару

Қоғамның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың барабар жүйесінің 
болуын қамтамасыз етеді және Қоғам қызметкерлерінің тәуекелдерді басқару және ішкі бақы-
лау саласындағы өз міндеттерін орындауы үшін жағдай жасайды, сондай-ақ ішкі аудит қы-
зметінің функционалдық және ұйымдастырушылық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. Андер-
райтинг тәуекелдерін, қайта сақтандыруды, сақтандыру төлемдерін және инвестициялық 
тәуекелдерді басқарудың барабар жүйесін қалыптастыру мақсатында қоғамда мынадай алқа-
лы органдар құрылды:
• андеррайтерлік кеңес;
• активтер мен міндеттемелерді басқару кеңесі.

Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін аталған кеңестердің құрамына мүдделі құрылымдық 
бөлімшелердің қызметкерлері, тәуекелдерді басқару бөлімшелері және басшы қызметкерлер 
кіреді.

Аталған кеңестер қызметінің мақсаттары, міндеттері, функциялары және өзге де аспектілері 
тиісті кеңестер туралы ережелермен реттеледі. Тәуекелдерді басқару бөлігінде Қоғамның 
Директорлар кеңесі:

1. Корпоративтік стратегияға, саясатқа, рәсімдерге және өзге де ішкі құжаттарға қайшы ке-
летін операциялар жасау мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ оларды түзету мақ-
сатында құрылған алқалы органдар, ішкі аудит қызметі және құрылымдық бөлімшелер арқылы 
қоғам қызметіне тұрақты мониторингті жүзеге асырады. 

2. Ішкі аудит қызметі, тәуекелдерді басқару бөлімшесі функцияларының ұйымдық тәуелсізді-
гін қамтамасыз етеді. 

3. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау процестерін реттейтін Қоғамның жоғарғы деңгейдегі 
ішкі нормативтік құжаттарын бекітеді. 

4. Уәкілетті органның талаптары мен шараларының, оның ішінде кемшіліктерді жою жөнінде-
гі іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылайды. 

5. Қабылданатын тәуекелдердің лимиттерін, мәмілелерге/операцияларға шектеулерді, 
сақтандыру тәуекелдерін қабылдау және шығындарды реттеу бойынша шешімдер қабылда-
натын бөлімшелердің/ алқалы органдардың жауапкершілік лимиттерін белгілейді.



ҚАЙЫРЛЫ КҮН 2021 38

Корпоративтік 
басқару8

8.13. Ішкі бақылау және аудит

Қоғам келесі мақсаттарға жету үшін тиімді ішкі бақылау жүйесін құруға ұмтылады:

1) Қоғам қызметінің операциялық және қаржылық тиімділігі;

2) сенімді, толық және уақтылы қаржылық және басқарушылық ақпарат; 3) Қазақстан Респу-
бликасы заңнамасының талаптарын сақтау.

Ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету қоғамның барлық қаржы-шару-
ашылық қызметін жүзеге асыру тәртібінің күнделікті мониторингі арқылы жүзеге асырылады. 
Күнделікті ішкі бақылауды жүргізу үшін жауапкершілік қоғамның тиісті құрылымдық бөлімше-
лерінің басшыларына жүктеледі.

Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің барабарлығы мен тиімділігін бағалауды ішкі аудит қызметі, 
сондай-ақ тәуелсіз аудиторлық ұйым жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады.

Қызметтің негізгі мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесіне қоғамдағы тәуекелдерді басқару, 
ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз, объек-
тивті аудиторлық кепілдіктер мен консультациялар беру болып табылады.

Қызмет қызметі Ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарының және этика кодексінің 
базалық қағидаттарына негізделеді. Ішкі аудит қызметі өз қызметін Қоғамның Директорлар 
кеңесі бекітетін аудиторлық жоспарға сәйкес жүзеге асырады. Жүргізілген тексерулер ба-
рысында тәуекелге бағдарланған және процестік тәсіл, оның ішінде әлемдік және салалық 
озық тәжірибелердің тәжірибесі пайдаланылады. Ішкі аудит қызметі қоғамның күнделікті жұ-
мысынан тәуелсіз және қоғам жүргізетін операциялардың барлық түрлеріне қол жеткізе ала-
ды. Аудиттің ішкі тексерулерінің нәтижелері бойынша анықталған Қоғам қызметіне қатысты 
түйінді тәуекелдер мен елеулі проблемалар туралы ақпарат Қоғамның ішкі нормативтік құ-
жаттарына сәйкес тиісті есептерде көрсетіледі. Анықталған тәуекелдерді барынша азайту 

мақсатында ішкі тексерулердің нәтижелері бойынша және ішкі аудит қызметінің ұсынымда-
ры негізінде бөлімшелер Қоғамның Басқармасы бекітетін тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау 
және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасайды. 
Ішкі аудит қызметі аудиттен кейінгі бақылауды – аудиторлық тексеру нәтижелері бойынша ішкі 
бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарларының уақтылы және толық орындалуына мониторингті тұрақты негізде 
жүзеге асырады.

Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету, ішкі аудит қызметінің функцио-
налдық және ұйымдастырушылық тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның дирек-
торлар Кеңесі:

1) қоғамның ішкі аудит саясатын бекітеді;

2) қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені бекітеді; 3) Қоғамның жылдық ішкі аудит жоспа-
рын бекітеді;

4) қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындайды;

5) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау үшін акционерлердің 
жалпы жиналысына ұсынымдар береді;

6) Ішкі аудит қызметі бастығының ССП картасын орындау нәтижелері бойынша ішкі аудит қы-
зметінің қызметін бағалауды жүзеге асырады.

8.14. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

Комплаенс қызметі тоқсан сайын Директорлар кеңесіне комплаенс-тәуекелді басқару жөнін-
дегі саясаттың сақталуы туралы есеп береді, онда беделді тәуекел, жеке және заңды тұлға-
лардың шағымдарын, өтініштерін қарау, дауларды, талаптарды уақтылы реттеу туралы ақпарат 
көрсетіледі.

Қоғамның Басқарма төрағасы мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті және 
жауапты болып табылады.
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9 Қосымша 
ақпарат

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы есеп (мың қазақстандық теңгемен)

31 желтоқсан  2021 ж. 31 желтоқсан 2020 ж.

АКТИВТЕР: 

Ақша қаражаттары және олардың баламалары 7,271,170 8,744,998

Сату үшін қолда бар қаржылық активтер 18,926,798 11,120,093

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер 68,822,741 63,004,244

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек 12,308,428 4,615,731

Алынбаған сыйлықақылар резерві, қайта сақтандырушының үлесі 11,322,124 8,171,400

Шығындарды реттеуге арналған шығындар мен шығыстар резерві, қайта сақтандырушының үлесі 9,610,588 7,023,530

Негізгі құралдар 2,739,852 2,815,763

Материалдық емес активтер 320,448 406,108

Инвестициялық жылжымайтын мүлік 1,648,744 1,626,766

Кейінге қалдырылған аквизикалық шығындар 5,026,944 3,603,703

Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер 50,097 -

Басқа активтер 3,996,375 4,331,847

БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР 142,044,309 115,464,183

МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешек 12,703,957 6,267,451

Алынбаған сыйлықақылар резерві 36,201,696 24,576,120

Шығындарды реттеуге арналған шығындар мен шығыстар резерві 17,553,561 14,272,610

Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер 179,147 302,800

РЕПО келісімдері 5,692,174 7,533,403

Ағымдағы табыс салығы бойынша міндеттемелер - 422,286

Басқа міндеттемелер 3,447,712 2,131,004

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЖИЫНТЫҒЫ 75,778,247 55,505,674

КАПИТАЛ:

Жарғылық капитал 24,802,627 24,802,627

Сатып алынған меншікті акциялар (39,305) (39,305)

Қосымша төленген капитал 1,793,631 1,793,631

Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалаудың резерві/ (тапшылығы) 55,112 (49,868)

Басқа резервтер 726,365 736,371

Бөлінбеген пайда 38,927,632 32,715,053

БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ 66,266,062 59,958,509

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ 142,044,309 115,464,183
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Қосымша 
ақпарат

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі пайда мен залал туралы есеп (теңгемен көрсетілген акцияға шаққандағы пайданы қоспағанда, мың қазақстандық теңгемен)

2021 ж.31 жетоқсанда 
аяқталған жыл

2020 ж.31 жетоқсанда 
аяқталған жыл

Сақтандыру сыйлықақылары 97,588,492 77,455,288

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары (46,329,289) (42,296,144)

ҚАЙТА САҚТАНДЫРУҒА БЕРІЛГЕНДЕРДІ ШЕГЕРГЕНДЕГІ САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫЛАРЫ 51,259,203 35,159,144

Алынбаған сыйлықақылар резервін өзгерту, нетто (8,474,852) (2,083,461)

ҚАЙТА САҚТАНДЫРУҒА БЕРІЛГЕН СЫЙЛЫҚАҚЫЛАРДЫ ШЕГЕРГЕНДЕ АЛЫНҒАН СЫЙЛЫҚАҚЫЛАР 42,784,351 33,075,683

Төленген шығындар, жалпы сома (23,388,683) (56,381,578)

Төленген шығындар, қайта сақтандырушының үлесі 1,700,370 40,323,757

Залалдар мен шығындарды реттеуге арналған шығыстар резервіндегі өзгеріс, жалпы сома (3,280,951) 34,211,911

Қайта сақтандырушының үлесін өзгерту және шығындарды реттеуге арналған шығындар мен шығыстар резервіндегі 
қайта сақтандырушыға қойылатын талаптар

2,587,058 (34,596,756)

ҚАЙТА САҚТАНДЫРУҒА БЕРІЛГЕНДЕРДІ ШЕГЕРГЕНДЕ БОЛҒАН ЗАЛАЛДАР (22,382,206) (16,442,666)

Клиенттерді тарту шығындары (5,157,190) (3,413,396)

Сақтандыру қызметіне байланысты өзге де табыс 1,317,027 758,886

Сақтандыру қызметіне байланысты өзге де шығыстар (880,800) (464,105)

Сақтандыру қызметінен шығыстар, нетто (4,720,963) (3,118,615)

Комиссиялық кірістер 280,490 220,431

Комиссиялық шығыстар (8,817,779) (6,000,581)

КОМИССИЯЛЫҚ ШЫҒЫСТАР, НЕТТО (8,537,289) (5,780,150)

Инвестициялық кіріс 8,338,948 6,902,625

Шетел валютасымен операциялар бойынша таза кіріс 345,610 1,093,950

Басқа табыс 690,855 456,363

БАСҚА КІРІСТЕР 9,375,413 8,452,938

Операциялық шығындар (6,975,894) (5,496,914)

Қаржы активтері және өзге де операциялар бойынша құнсыздануға арналған резервті қалпына келтіру/(қалыптастыру) 1,289,019 (850,192)

Басқа шығын (11,149) (27,460)

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСҚА ДЕЙІНГІ ПАЙДА 10,821,282 9,812,624

Табыс салығы бойынша шығыс (410,343) (1,395,890)

ТАЗА ПАЙДА 10,410,939 8,416,734

АКЦИЯҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ПАЙДА

Негізгі және сұйылтылған (теңге) 16,575.24 13,400.27
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Қосымша 
ақпарат

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін өзге де жиынтық табыс туралы есеп (мың қазақстандық теңгемен)

2021 ж.31 жетоқсанда 
аяқталған жыл

2020 ж.31 жетоқсанда 
аяқталған жыл

ТАЗА ПАЙДА 10,410,939 8,416,734

БАСҚА ЖИЫНТЫҚ (ШЫҒЫН)/КІРІС:

Кейіннен пайда немесе залал ретінде қайта жіктелмейтін баптар:

Нөлдік теңге сомасындағы пайдаға салынатын салықты шегергендегі негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен таза пайда - 162,061

Кейіннен пайда немесе залал ретінде қайта жіктелуі мүмкін баптар:

Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалаудан түскен таза пайда бір жыл ішінде нөлдік теңге 
сомасындағы пайдаға салынатын салықты шегергенде

261,789 424,714

Нөл теңге сомасында пайдаға салынатын салықты шегергенде, 
жыл ішінде өткізілген сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша қайта жіктеу

(156,809) (648,954)

БАСҚА ЖИЫНТЫҚ КІРІС / (ШЫҒЫН) 104,980 (62,179)

ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ЖИЫНЫ 10,515,919 8,354,555
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Қосымша 
ақпарат

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін капиталдың өзгеруі туралы есеп (мың қазақстандық теңгемен)

Жарғылық 
капитал

Сатып алынған 
меншікті акциялар 

Қосымша 
төленген 
капитал

Сату үшін қолда бар 
қаржы активтерін 
қайта бағалау резерві
(тапшылық) 

Басқа 
резервтер

Бөлінбеген 
кіріс

Жиыны 
капитал

2019 жылғы 31 желтоқсанға 24,802,627 (39,305) 1,793,631 174,372 607,564 24,265,065 51,603,954

Пайдаға салынатын салықты шегергендегі 
басқа жиынтық (шығын)/жыл ішіндегі кіріс

- - - (224,240) 162,061 - (62,179)

Таза пайда - - - - - 8,416,734 8,416,734

Жиынтық (шығын)/кіріс жиыны - - (224,240) 162,061 8,416,734 8,354,555

Табыс салығы бойынша әсерді шегергендегі негізгі 
құралдар резервін қайта бағалауды есептен шығару

- - - - (33,254) 33,254 -

2020 жылғы 31 желтоқсанға 24,802,627 (39,305) 1,793,631 (49,868) 736,371 32,715,053 -59,958,509

Табыс салығын шегергендегі жыл 
ішіндегі басқа жиынтық табыс

- - - 104,980 - - 104,980

Таза пайда - - - - - 10,410,939 10,410,939

Жиынтық табыс жиыны - - - 104,980 - 10,410,939 10,515,919

Жарияланған дивидендтер - - - - - (4,208,366) (4,208,366)

Табыс салығы бойынша әсерді шегергендегі негізгі 
құралдар резервін қайта бағалауды есептен шығаруь

- - - - (10,006) 10,006

2021 жылғы 31 желтоқсанға 24,802,627 (39,305) 1,793,631 55,112 726,365 38,927,632 66,266,062
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Қосымша 
ақпарат

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (мың қазақстандық теңгемен)

2021 ж.31 жетоқсанда 
аяқталған жыл

2020 ж.31 жетоқсанда 
  аяқталған жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ: 

Табыс салығы бойынша шығысқа дейінгі пайда 10,821,282 9,812,624

Ақшалай емес баптарды түзету:

Алынбаған сыйлықақылар резервін өзгерту, нетто 8,474,852 2,083,461

Залалдар мен шығындарды реттеу шығыстарының резервіндегі таза өзгеріс, нетто 693,893 384,845

Кейінге қалдырылған аквизициялық шығындардың өзгеруі (1,423,241) (635,403)

(Қалпына келтіру) / қаржы активтері және өзге де операциялар бойынша құнсыздануға арналған резервті қалыптастыру (1,289,019) 850,192

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы 222,456 216,502

Шетел валютасымен операциялар бойынша іске асырылмаған залал/ (кіріс) 67,711 (1,247,666)

Негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүліктің шығуынан пайда, нетто (10,443) (2,387)

Кредиторлық берешекті есептен шығару (457,606) (169,959)

Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін қайта бағалау (897,754) (839,037)

Инвестициялар бойынша сыйлықақының амортизациясы (377,452) (676,297)

Сату үшін қолда бар қаржы активтерін өткізуден түсетін пайда (156,809) (648,954)

Пайыздарды есептеудегі өзгеріс, нетто (822,908) (250,758)

Операциялық қызметтен операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруіне дейінгі ақша қаражаттарының қозғалысы 14,844,962 8,877,163

Операциялық активтер мен міндеттемелерді өзгерту

Операциялық активтердің азаюы/(ұлғаюы):

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (7,349,801) 4,817,564

Басқа активтер 86,431 (2,011,166)

Операциялық міндеттемелерді ұлғайту/(азайту):

РЕПО келісімдері (1,841,229) (4,093,768)

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешек 6,197,629 (5,275,954)

Басқа міндеттемелер 1,758,833 643,010

Операциялық қызметтен табыс салығын төлеуге дейінгі ақша ағындары 13,696,825 2,956,849

Төленген табыс салығы (1,006,379) (872,048)

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны 12,690,446 2,084,801
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:

Қаражатты банктерге орналастыру (16,188,074) (13,380,743)

Банктердегі қаражатты өтеуден түсетін түсімдер 15,901,118 17,842,000 

Сату үшін қолда бар қаржы активтерін сатып алу (11,361,387) (13,839,430)

Сату үшін қолда бар қаржы активтерінің шығуынан түсетін түсімдер 5,597,580 21,834,943 

Қаржы активтерін пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша сатып алу (25,493,599) (86,042,270)

Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша қаржы активтерінің шығуынан түсетін түсімдер 21,559,630 75,756,838 

Негізгі құралдарды сатып алу және олар бойынша аванстар (53,976) (68,962)

Негізгі құралдарды сатудан түсетін түсімдер 19,014 160,966 

Материалдық емес активтерді сатып алу (2,452) (33,617)

Инвестициялық қызметтен таза (ағын) /ақша қаражатының түсімі (10,022,146) 2,229,725

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:

Төленген дивидендтер (4,208,366) -

Қаржы қызметінен ақшалай қаражаттың таза кетуі (4,208,366) -

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ МЕН ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА (АЗАЮЫ) /ҰЛҒАЮЫ (1,540,066) 4,314,526 

Шетел валютасы бағамының өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері 66,238 69,600

ЖЫЛ БАСЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ 8,744,998 4,360,872 

ЖЫЛ СОҢЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ 7,271,170 8,744,998
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Инвесторларға арналған ақпарат 

Қоғам қазіргі инвесторлар (акционерлер) мен әлеуетті инвесторлар үшін қоғамның қаржылық 
жағдайына, экономикалық көрсеткіштеріне, қызмет нәтижелеріне, қоғамды басқару құрылы-
мына және қоғам қызметі туралы өзге де тиісті ақпаратқа қатысты сенімді ақпаратты уақтылы 
және толық ұсынуды қамтамасыз етеді.

Қоғамның акционерлер мен әлеуетті инвесторлар алдындағы өз қызметі туралы ақпаратты 
ашудың негізгі мақсаты аталған тұлғаларды қоғам туралы қолжетімді, тұрақты және сенімді 
ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Бұл ретте қоғам ақпарат көлемі мүдделі тұлға-
лардың салмақты инвестициялық және басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін, сондай-ақ 
қоғамды басқаруға қатысу процесінде өзге де іс-әрекеттер жасау үшін Қоғам қызметі туралы 
дұрыс және толық түсінік қалыптастыруға мүмкіндік беретіндігіне негізделеді.

Барынша ақпараттық ашықтыққа қол жеткізу мақсатында Қоғам:
1) акционерлерде күн тәртібінің қандай да бір мәселесі бойынша дұрыс (барабар) ұсыныс әзір-
леу мақсатында акционерлердің жалпы жиналыстарын дайындау кезінде күн тәртібінің әрбір 
мәселесі бойынша акционерлерге толық ақпарат береді;
2) акционерлерге ұсынылатын жылдық есепке Қоғам қызметінің бір жылдағы қорытындыларын 
бағалауға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратты қамтиды;
3) Қоғам акционерлерінің оларды қызықтыратын ақпаратты алуының бірыңғай, анық және қол-
жетімді тәртібін белгіледі;
4) құпия ақпараттың, коммерциялық құпияның және сақтандыру құпиясының нысанасын 
құрайтын ақпараттың пайдаланылуы мен берілуін бақылау тәртібін егжей-тегжейлі баяндай-
ды және сақтайды;
5) акционерлердің назарына міндетті түрде жеткізуге жататын ақпаратты ашу бөлігінде Қа-
зақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтайды.
. 

Инвесторлармен және акционерлермен жұмыс жөніндегі жауапты тұлғаның  
байланыс деректері: 

Қоғамның корпоративтік хатшысы Т. Нурмагамбетова 
Телефон: +7 (727) 295 22 33 (+2919) 
е-mail: nurmagambetova.t@halyksk.kz  
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