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КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ



Үздіксіз даму және өзекті технологияларды ен-
гізудің арқасында біз компанияның басты құн-
дылығы болып табылатын өз клиенттерімізге 
қамқорлық көрсете отырып, заманауи және 
сенімді сақтандыру компаниясы болуға ұмтыла-
мыз.

Нарықтың даму үрдістерін және клиенттердің 
қажеттіліктерін зерттей отырып, біз ұсыны-
латын қызметтер деңгейін және сақтандыру 
жағдайларын реттеудің сапасын арттырамыз, 
онлайн сату арналарын дамытамыз, икемділік 
пен тиімділікпен ерекшеленетін инновациялық 
бағдарламаларды енгіземіз. Біз тиімді серіктестік 
іскерлік қарым-қатынастарды қалыптастырамыз 
және қолдаймыз.

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ
«АСКО» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ ӨЗІНІҢ ОТЫЗ ЖЫЛДЫҒЫН ҚАРСЫ АЛДЫ.

ТАБЫСТЫ ЖҰМЫС ЖЫЛДАРЫНДА БІЗ МЫҚТЫ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫН 

ҚҰРА АЛДЫҚ ЖӘНЕ КЛИЕНТТЕРДІҢ СЕНІМІНЕ ИЕ БОЛДЫҚ.

КОМПАНИЯ ӨЗІНІҢ 
МЕРЕЙТОЙЫНА ЖАҚСЫ 

ҚАРЖЫЛЫҚ 
НӘТИЖЕЛЕРМЕН КЕЛДІ. 

АЛДЫМЫЗДА ЖАҢА 
МІНДЕТТЕР МЕН 

ЖЕТІСТІКТЕР ТҰР.
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БІЗ САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІН БІЗДІҢ 
ЕЛІМІЗДЕ ДАМЫТА ОТЫРЫП, КӨП 

ПАЙДА ӘКЕЛГІМІЗ КЕЛЕДІ. 

САҚТАНДЫРУ 
ШЕШІМДЕРІ

Енді үйден немесе кеңседен 
шықпай-ақ

СІЗДІҢ БОЛАШАҒЫҢЫЗДЫ 
ҚОРҒАУ ҮШІН

Біз сақтандыру қызметтерінің сервисін одан 
да қолжетімді, ал оларды ұсыну сапасын одан 
да жоғары етеміз. Біздің компания облыстық 
және республикалық маңызы бар барлық қа-
лаларда ұсынылған. 
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«АСКО»дағы
САҚТАНДЫРУ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
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«АСКО»дағы
САҚТАНДЫРУ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
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ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ
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ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ
Біздің негізгі міндеттеріміз инноваци-
ялық шешімдерді жүйелі енгізе отырып, 
сұранысқа ие сақтандыру өнімдерін өң-
деу және ұсыну, сондай-ақ клиенттерге 
қызмет көрсетуде сапалы сервис болып 
табылады.

Біздің стратегиямыздың шеңберінде біз жұмыстың 
тиімділігін арттыру, табыстылығын және меншік ка-
питалын ұлғайту мақсатында ішкі бизнес-үрдістерді 
оңтайландыру мен автоматтандыруға көп көңіл 
бөлеміз.
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БІЗ КЛИЕНТТЕР ҮШІН БАРЫНША 
ЫҢҒАЙЛЫ ЖАҒДАЙЛАР ЖАСАЙ 
ОТЫРЫП ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МҮД-
ДЕЛЕРІНІҢ СЕНІМДІ ҚОРҒАЛУЫН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕ ОТЫРЫП, ОДАН 
ӘРІ ДАМУҒА ҰМТЫЛАМЫЗ.
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КОМПАНИЯНЫҢ
ДАМУ ТАРИХЫ



19 20

КОМПАНИЯНЫҢ
ДАМУ ТАРИХЫ
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ЖАЙЛЫ ӨМІР 
ҮШІН ОНЛАЙН 
САҚТАНДЫРУ
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ЖАЙЛЫ ӨМІР 
ҮШІН ОНЛАЙН 
САҚТАНДЫРУ

Біз ең жақсы сақтандыру өнімдеріне тез арада 
қол жетізу үшін жағдайлар жасаймыз.

Әлем секунд сайын өзгереді және уақыт әр-
бір клиент үшін өте бағалы ресурсқа айнала-
ды, сондықтан біз сақтандыруды клиенттеріміз 
үшін түсінікті және ыңғайлы ете отырып, он-
лайн-сатуды және digital-жобаларды белсенді 
түрде дамытамыз.

Біз үшін сақтандыру полисін алу үрдісін оңтайлы оңай әрі жыл-
дам, бұл ретте тиімді әрі сенімді еткен маңызды.
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өз кеңсеңізден немесе үй-
іңізден шықпай-ақ үш минут-
тан жылдам

төлемнің ыңғайлы тәсілдерін 
қолдану

жеңілдік ала отырып, қосым-
ша сервис немесе бағалы 
сыйлық ұтысы

5670 тәулік бойғы колл-орта-
лықтың мамандары Сізге кез 
келген сұрақ бойынша кеңес 
беруге дайын (тегін, ұялы 
телефоннан)

жеке кабинетке кіру

сақтандыру жағдайы туралы 
хабарлау

Біздің сайтта Сіз сақтандыру полисін 
рәсімдей аласыз
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БИЗНЕС ЖӘНЕ ӨМІР ҮШІН
САҚТАНДЫРУДЫҢ 
МІНДЕТТІ ТҮРЛЕРІ
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КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ 
ИЕЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН
САҚТАНДЫРУ (КҚИ АҚЖМ)

Автокөлік иелерін міндетті
сақтандыру полисімен жүргізудегі
Сіздің тыныштығыңыз

Полис ЖКО нәтижесінде Сіздің жол қозғалы-
сындағы басқа қатысушыларға келтірген 
залалды өтеуге мүмкіндік береді
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ТАСЫМАЛДАУШЫНЫҢ
ЖОЛАУШЫЛАР АЛДЫНДАҒЫ
АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІН
САҚТАНДЫРУ (ТЖ АҚЖМ)

Полис жолаушыларды тасымалдау
кезінде олардың өміріне, денсау-
лығына және/немесе мүлкіне кел-
тірілген залалды өтеуге мүмкіндік 
береді

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жолаушылар-
дың және олардың мүліктерін ақы төлеу немесе жалдау арқылы та-
сымалдауды жүзеге асыра отырып, Сізге тасымалдаушының жола-
ушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру полисін алу қажет. Бұл талап қалалық электр көлігін 
қоса алғанда, теміржол, теңіз, ішкі су, әуе, автокөлік құралының 
иелеріне қолданылады.

Апаттық комиссарлар қызметінің шығындарды
реттеуіне көмек | Сақтандыру жағдайын компания
сайтында тіркеу | Шығындарды тікелей реттеу | 
Жолдағы техникалық көмек

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз
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ҚАУІПТІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ
АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІН
САҚТАНДЫРУ

Тіршілікті қамтамасыз етумен байланысты 
бірқатар объектілер не өндірістік объек-
тілер үшінші тұлғалар үшін әлеуетті қауіп 
төндіруі мүмкін. Бұл жабдықтың жұмыс 
ерекшеліктеріне де, өнімнің құрамына не-
месе оның өндірудің технологиялық про-
цесіне де байланысты болуы мүмкін.

Қауіп үшінші тұлғалардың өмірі мен денса-
улығына зиян келтіру немесе олардың мүл-
кіне зиян келтіру тәуекелінде көрініс табуы 
мүмкін. Мұндай объектілер олардың ие-
лерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілі-
гін міндетті сақтандыруға жатады.

Біз өндірістегі апат салдарынан 
келтірілген залалды өтеуді 
қамтамасыз етеміз
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ

Үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, 
мүлкіне және/немесе апаттық ластану сал-
дарынан қоршаған ортаға зиян келтіргені 
үшін шаруашылық және өзге де қызметтің 
экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыра-
тын заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін сақтандыру көзделеді.

Біз өз клиенттерімізге қоршаған ор-
таға ұқыпты қарауға көмектесеміз.

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз



07
БИЗНЕС ЖӘНЕ ӨМІР ҮШІН
САҚТАНДЫРУДЫҢ
ЕРІКТІ ТҮРЛЕРІ 
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+ ЖКО кезіндегі залал
+ табиғи апаттардан болған залал (су тасқыны, найзағай түсу, бұршақ, 
жер сілкінісі, дауыл, құйын, таудың опырылуы, көшкін, жанартаудың 
атқылауы, торнадо, тайфун, цунами, су деңгейінің көтерілуі)
+ үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері (айдап әкету, ұрлық, 
тонау, қарақшылық, өртеу, бұзақылық)
+ өзге де күтпеген оқиғалардан болған залал (өрт, жер астына құлап 
түсу, жануарлардың әрекеттері, су құбыры / жылу / кәріз жүйелеріндегі 
апаттардың нәтижесіндегі зақым, техногенді апат, секіру немесе құлау 
нәтижесіндегі зақымданулар) 

Шұғыл техникалық көмек — эвакуатор, қозғалтқышты іске қосу, доңға-
лақтарды ауыстыру және үру, автоны және құлыпты жылыту, отын жет-
кізу, автоларды эвакуациялау кезіндегі ауысым, техникалық кеңес беру, 
компьютерлік диагностика.

+ шектеусіз сақтандыру аумағы
+ 300 000 теңгеге дейін залал бойынша ҚО құжаттарынсыз төлем
+ амортизациялық тозуды шегерусіз төлем
+ басқаруға құқығы бар тұлғалардың шектеусіз санымен басқару

НЕГІЗІН ҚҰРЫҢЫЗ

ЖАЙЛЫЛЫҚТЫ ҚО-
СЫҢЫЗ

ҚОСЫМША 
ОПЦИЯЛАРДЫ 
ТАҢДАҢЫЗ

Нақты сіздің автокөлігіңіз қандай тәуекелдерге ұшырады?

Жолда сақтықпен.

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН 
ЫҢҒАЙЛЫ БӨЛІП ТӨЛЕУ 

ҚАРАСТЫРЫЛҒАН

САҚТАНДЫРУҒА 
ЖАҢА ТӘСІЛДЕМЕ. 
ТЕК ҚАНА ҚАЖЕТІН 
ТАҢДАҢЫЗ ЖӘНЕ 

АРТЫҚ ТӨЛЕМЕҢІЗ.

Сақтандыруды ASKO.kz/kasko сайтында немесе өз қалаңыздағы
«АСКО» Сақтандыру компаниясының кеңсесінде (байланыстар ASKO.kz/
contacts сілтемесі бойынша) тиімді тариф бойынша рәсімдеңіз (1%-дан)

АВТОКӨЛІКТІ
САҚТАНДЫРУ 
АСКО-дан КАСКО полисі – кез келген 
автомобильшінің бас көмекшісі.
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ШЕТЕЛГЕ ШЫҒУШЫЛАРДЫ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

Сақтандыру полисі демалысты немесе іскер-
лік іссапарды ештеңе құртпас үшін басқа елге 
барумен байланысты мүмкін болатын қиын-
дықтардан өзіңді қорғаудың жақсы тәсілі. 

Қайда барсаңыз да сапар кезінде 
тыныш болыңыз,– артық тәуекелсіз
саяхаттаңыз. 

Біздің шарт мына кезде
көмек алуға көмектеседі:

Созылу, сыну, буыны шығу | Улану, жұқпа, жай суық тию |
Қатты тіс ауыруы | Сапар кезінде және өзге де денсаулыққа 
байланысты күтпеген жағдайлар кезінде спортпен айналысу

МҮЛІКТІ ЗАЛАЛДАН 
САҚТАНДЫРУ

Мүлікті залалдан сақтандыру 
бойынша «ТОЛЫҚ АЯҚТАЛҒАН» 
ыңғайлы кешендік шешім келесі 
жағдайларда тұрғын немесе ком-
мерциялық жылжымайтын мүлік-
тің иелерін күтпеген шығындар-
дан қорғайды:

Сіздің мүлкіңізге келтірілген залалды
өтейміз және көршілермен жақсы
қарым-қатынасты сақтаймыз!

Өрт | Су басу | Зақымдар | Үшінші тұлғалардың
құқыққа қарсы әрекеттері (ұрлық, тонау,
қарақшылық) | Үшінші тұлғалар алдындағы
жауапкершіліктер (көршілер алдында)

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз
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ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАДАН
САҚТАНДЫРУ

Жазатайым оқиғаның ықтималдығы кез кел-
геніміз үшін бар және қайғылы оқиғаның 
ықтималдығын толық жою мүмкін емес. 
Алайда өзіңізді және жақындарыңызды жа-
затайым оқиғалардың, жарақаттардың және 
күтпеген оқиғалардың салдарынан сақтан-
дыруға болады.

Сақтандыру шарты әрқайсысына қолжетімді, 
ал рәсімдеу бар болғаны бірнеше миутты 
алады.

Ең маңыздысына қамқорлықпен.

Отбасыны, жұмыс берушілерді, спортшылар мен 
студенттерді сақтандырудың ең жақсы тарифтері | Тәуекелдердің
оңтайлы таңдауы  | ауру бойынша демалыс жабылғанға дейін
50% мөлшерінде сақтандыру төлемін алу мүмкіндігі | Сақтандыру
аумағын таңдау мүмкіндігі – Қазақстан, ТМД немесе бүкіл әлем

38

КӘСІБИ
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ
САҚТАНДЫРУ

Кәсіби қызметтерді көрсету кезін-
де абайсызда жіберілген қателік-
тер мен олқылықтар сөзсіз бо-
лады. Сіздің компанияңыздағы 
тәуекелдер үшін кім жауап бе-
реді? 

Қорғаушылар мен заң кеңесшілеріне, дәрігерлер мен 
медициналық қызметкерлерге, жобалау құжаттама-
сын әзірлеушілерге, күзет ұйымдарына және басқа да 
қызмет салаларының өкілдеріне сенімді сақтандыру 
қорғанысын ұсынамыз.

Сақтандыру дұрыс емес кәсіби әрекеттер 
бойынша талаптардан қорғану шығындарын, 
сондай-ақ осындай әрекеттерден келтіріл-
ген залалды өтеу шығындарын төлейді.

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз
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ТИТУЛДЫҚ
САҚТАНДЫРУ

Осы сақтандыру қызметінің негізгі объек-
тілері тұрғын үй-жайлар (пәтерлер, үйлер), 
сондай-ақ жер телімдері болып табылады.

Ипотекалық несие беру немесе жылжымай-
тын мүлік кепілімен несие беру кезінде ти-
тулды сақтандыру банктің міндетті талабы 
болып табылуы мүмкін.

Титулдық сақтандыру жылжымайтын 
мүлікке меншік құқығын жоғалтудан 
қорғайды.

Мына жағдайларда титулды 
сақтандыруды алу қажеттілігі туады:

| жылжымайтын мүлік нарығында алаяқтықтың таралуы | 
жекешелендіру процесіндегі бұзушылықтар | жылжымайтын мүлікті 
жалған құжатпен сату | мәмілеге қатысушылардың бірінің өз 
әрекеттерінің мәнін түсіне алмауы не қабылетсіздігі | мұрагерлік 
мүлікті жекелеген мұрагерлердің мүдделерін бұза отырып, бөлу | 
ерлі-зайыптылардың біреуінің келісімінсіз олардың бірлескен 
мүлкімен мәміле жасау

АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ
САҚТАНДЫРУ

Біз шарт (жеткізу, құрылыс, жалға алу 
және басқалары) бойынша міндеттемелерді 
орындаумен байланысты тәуекелдерден, 
сондай-ақ үшінші тұлғалардың өміріне, 
денсаулығына және мүлкіне зиян 
келтіруден сақтандыру арқылы қорғауды
ұсынамыз

Экономикалық қызметтің субъектілері ара-
сында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді жеткізуге шарттар/келісімшарт-
тар, оның ішінде мемлекеттік сату шарттары 
құрылады. Тапсырыс беруші/сатып алушы 
қабылданған міндеттемелер толық көлемде 
және белгіленген мерзімде орындалатынына 
сенімді болуы керек.

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз
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МИГРАНТТАРДЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

Шетел азаматының
Қазақстан Республикасының
аумағында болуы үшін
қажетті шарт. 

Біздің клиенттерге сақтандыру
бағдарламалары шеңберінде тәулік бойы 
қолдау және медициналық қызметтер 
қамтамасыз етілген: 

42

жедел жәрдем шақыру | ауруханаға жатқызу
немесе стационар қызметтері | диагностика |
дәрілік заттар қабылдау | қайта оралу 

ЖҮКТЕРДІ
САҚТАНДЫРУ

Біз тасымалдау кезінде тасы-
малданатын жүктің жойылумен, 
зақымдануымен немесе жоға-
луымен байланысты тәуекелдерді 
барынша өтеуді ұсынамыз:

Сақтандыру жағдайы басталған кез-
де сіздің бизнесіңіз қорғалады және 
сақтандыру төлемі ретінде қаржылық 
қолдау алады.

Сіз жүкті тасымалдаудың барлық көлемін 
немесе бір жолғы жүктер тасымалдауын 
сақтандыра аласыз.

автомобиль | су | әуе | теміржол көлігімен 

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз
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СУ КӨЛІГІН 
САҚТАНДЫРУ

Теңіз көлігін және өзен кемелерін 
сақтандыру кеменің қатысуымен 
қаза тапқан, хабар-ошарсыз кет-
кен және апат болған жағдайда 
кәсіпорынды күтпеген шығындар-
дан қорғауға мүмкіндік береді.

Су көлігі иесінің жауапкершілігі үшін-
ші тұлғаларға келтірілген залалды өтеу 
кепілдігімен қосымша сақтандырлуы 
мүмкін.
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ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІН
САҚТАНДЫРУ

Теміржол көлігін сақтандыру жол-
да және тұрақ  уақытында бүліну 
кезінде жылжымалы құрамды 
жөңдеуге арналған иесінің шығын-
дарын жабуды қамтамасыз етеді.

Сақтандыру төлемі жүктер мен жолаушыларды тасымал-
дау үшін көліктің осы түрін жедел қалпына келтіруге мүм-
кіндік береді.

Сақтандыру шартын құру кезінде Сақта-
нушының қаржылық тұрақтылығын бұзуға 
әкеп соғуы мүмкін оқиғалардан қорғаудың 
неғұрлым оңтайлы шарттарын таңдау жүзеге 
асырылады.

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз

Полисті кеңседе рәсімдеу үшін сақтандыру компаниясының мекен-жайы мен 
телефонын өз қалаңыздағы  ASKO.kz/contacts сайтынан біліңіз



08
ДАМУ ДИНАМИКАСЫ
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ДАМУ 
ДИНАМИКАСЫ

Тәуекелдерді сақтандыруға қабылдай отырып, компания өз клиенттеріне 
шарттық міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті қаржы ресурстарына 
кепілдік береді. Компанияның қаржылық тұрақтылығы миллиардтық актив-
термен және сақтандыру қорларымен расталған.

Сақтандыру қорларының, меншік 
капиталының және компания активтерінің 
өсу серпіні, млн тг

Компанияның сақтандыру сыйақылары мен 
төлемдерінің өсу серпіні, млн тг

Компания сақтандыру сыйлықақылары мен сақтан-
дыру өтемін төлеу көлемін бұлжытпай арттыруда.

5 671 2021 ЖЫЛДАҒЫ САҚТАНДЫРУ 
СЫЙАҚЫЛАРЫНЫҢ КӨЛЕМІ
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АЙМАҚТЫҚ ЖЕЛІ



АЙМАҚТЫҚ 
ЖЕЛІ

51

call-орталыққа хабарласып,
өз аймағыңыздағы кеңсе мекен-жайын
біліңіз (ұялы телефоннан тегін)
 

немесе сайттан

/contacts







01
О КОМПАНИИ



Благодаря непрерывному развитию и внедре-
нию актуальных технологий мы стремимся быть 
современной и надежной страховой компани-
ей, проявляя заботу о своих клиентах, которые 
являются главной ценностью компании. 

Изучая тенденции развития рынка и потреб-
ности клиентов мы повышаем уровень предо-
ставляемых услуг и качество урегулирования 
страховых случаев, развиваем каналы онлайн 
продаж, внедряем инновационные  программы, 
отличающиеся гибкостью и выгодой. Формиру-
ем и поддерживаем эффективные партнерские 
деловые отношения.

О КОМПАНИИ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АСКО» ВСТРЕТИЛА СВОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ.

ЗА ГОДЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НАМ УДАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ 

СИЛЬНУЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ И ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ.

К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ 
КОМПАНИЯ ПОДОШЛА 

С ХОРОШИМИ 
ФИНАНСОВЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ. 

ВПЕРЕДИ ПЕРЕД НАМИ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

И ДОСТИЖЕНИЯ.
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МЫ ХОТИМ ПРИНЕСТИ БОЛЬШЕ 
ПОЛЬЗЫ, РАЗВИВАЯ СТРАХОВУЮ 

КУЛЬТУРУ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

СТРАХОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Теперь не выходя из дома или офиса

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО 
БУДУЩЕГО

Делаем сервис страховых услуг ещё до-
ступнее, а качество их предоставления ещё 
выше. Наша компания представлена во всех 
городах областного и республиканского 
значения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СТРАХОВАНИЯ 
В «АСКО»
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЯ
В «АСКО»
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03
СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ
Нашими ключевыми задачами являются 
разработка и предоставление востре-
бованных страховых продуктов с си-
стематическим внедрением инноваци-
онных решений, а также  качественный 
сервис в обслуживании клиентов. 

В рамках нашей стратегии мы уделяем большое 
внимание оптимизации и автоматизации внутрен-
них бизнес-процессов с целью повышения эффек-
тивности работы, увеличения рентабельности и 
собственного капитала. 
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МЫ СТРЕМИМСЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ, СОЗДАВАЯ ПРИ ЭТОМ 
ВСЕ БОЛЕЕ УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ И ОБЕСПЕЧИВАЯ 
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ИХ 
ИНТЕРЕСОВ. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
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05
ОНЛАЙН СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ 
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ОНЛАЙН СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ
ЖИЗНИ

Мы создаем условия для мгновенного доступа 
к лучшим страховым продуктам.

Мир меняется каждую секунду и время ста-
новится очень ценным ресурсом для каждого 
клиента, поэтому мы активно развиваем он-
лайн-продажи и digital-проекты, делая страхо-
вание понятным и удобным для наших клиен-
тов.

Для нас важно сделать процесс приобретения страхового по-
лиса оптимально легким и быстрым, при этом выгодным и на-
дежным.
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быстрее, чем за три минуты, 
не выходя из своего офиса 
или дома

воспользоваться удобными 
способами оплаты

получив скидку, 
дополнительный сервис или 
выигрыш ценного приза

специалисты круглосуточного
колл-центра готовы 
проконсультировать
Вас по любому вопросу 
5670 (бесплатно, с мобильного)

зайти в личный кабинет

заявить о страховом случае

На нашем сайте Вы можете оформить 
страховой полис
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ДЛЯ БИЗНЕСА И ЖИЗНИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
СТРАХОВАНИЯ 
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СТРАХОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ (ОГПО ВТС)

Ваше спокойствие за рулем 
с полисом обязательного 
страхования автовладельцев.

Полис позволит возместить ущерб, причинен-
ный Вами другим участникам дорожного дви-
жения в результате ДТП. 
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СТРАХОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕВОЗЧИКА ПЕРЕД 
ПАССАЖИРАМИ (ОГПО ПП)

Полис позволит возместить 
ущерб, причиненный жизни, 
здоровью и/или имуществу 
пассажиров при их перевозке. 

Осуществляя перевозку пассажиров и их имущества за плату 
или по найму в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан - Вам необходимо приобрести полис обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности перевоз-
чика перед пассажирами. Это требование распространяется на 
владельцев железнодорожного, морского, внутреннего водно-
го, воздушного, автомобильного транспорта, включая городской 
электротранспорт. 

Помощь в урегулировании убытков службой 
аварийных комиссаров | Регистрация страхового 
случая на сайте компании | Прямое урегулирование 
убытков | Техническая помощь на дороге

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts
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СТРАХОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Ряд объектов, которые связаны с жизне-
обеспечением, либо производственные 
объекты могут представлять потенциаль-
ную опасность для третьих лиц. Это может 
быть связано как с особенностями работы 
оборудования, так и с составом продукции 
или технологическим процессом ее произ-
водства.
Опасность может выражаться в риске нане-
сения вреда жизни и здоровью третьих лиц 
или с повреждением их имущества. Такие 
объекты подлежат обязательному страхо-
ванию гражданско-правовой ответствен-
ности их владельцев.

Мы обеспечим  возмещение ущерба, 
причиненного  в результате аварии на 
производстве.

30

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Предусматривается страхование граждан-
ско-правовой ответственности юридиче-
ских лиц, осуществляющих экологически 
опасные виды хозяйственной и иной де-
ятельности, за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц и или/ 
окружающей среде в результате  ее аварий-
ного загрязнения.

Мы помогаем своим клиентам под-
держивать бережное отношение к 
окружающей среде.

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts



07
ДЛЯ БИЗНЕСА И ЖИЗНИ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВИДЫ 
СТРАХОВАНИЯ 
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+ ущерб при ДТП
+ ущерб от стихийных бедствий (наводнение, ураган, удар молнии, 
град, землетрясение, шторм, смерч, горный обвал, оползень, подто-
пление, торнадо, тайфун, цунами, извержение вулкана)
+ противоправные действия третьих лиц (угон, кража, грабеж, разбой, 
поджог, хулиганство)
+ ущерб от иных непредвиденных событий (пожар, провал под грунт, 
действия животных, повреждение в результате аварий водопроводной 
/ отопительной / канализационной систем, техногенная авария, по-
вреждение отскочившим или упавшим предметом) 

Экстренная техническая помощь — эвакуатор, запуск двигателя, за-
мена и подкачка колёс, отогрев авто и замков, подвоз топлива, транс-
фер при эвакуации авто, консультация юриста, техническая консуль-
тация, компьютерная диагностика.

+  территория страхования без ограничения
+  выплата без документов ДП по ущербу до 300 000 тенге 
+  выплата без вычета амортизационного износа
+  управление неограниченным количеством лиц, имеющих 
    право на управление

СОЗДАЙТЕ ОСНОВУ

ДОБАВЬТЕ 
КОМФОРТА

ВЫБЕРИТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Каким рискам подвержен именно Ваш автомобиль?

С заботой в дороге.

ПРЕДУСМОТРЕНА УДОБНАЯ 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА СТРАХОВОЙ ПОЛИС

Полис КАСКО от АСКО - главный 
помощник автомобилиста.

НОВЫЙ ПОДХОД 
К СТРАХОВАНИЮ. 

ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО 
НУЖНОЕ И НЕ ПЛАТИТЕ 

ЗА ЛИШНЕЕ.

Оформите страховку по выгодным тарифам (от 1%) 
на сайте ASKO.kz/kasko или в офисе Страховой компании «АСКО» вашего 
города (контакты по ссылке ASKO.kz/contacts)

СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ
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МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

Страховой полис это хороший способ за-
щитить себя от возможных неприятностей, 
связанных с поездкой в другую страну, что-
бы ничего не могло испортить отдых или де-
ловую командировку. 

Будьте спокойны во время своей 
поездки, куда бы вы не отправились -  
путешествуйте без лишних рисков.

Наш договор поможет получить 
помощь при:

Растяжении, переломе, вывихе | Отравлении, инфекции, 
обычной простуде | Острой зубной боли | Занятии спортом 
в поездке и при прочих непредвиденных ситуациях, 
связанных со здоровьем

СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА ОТ УЩЕРБА

Удобное комплексное решение 
«ПОД КЛЮЧ» по страхованию 
имущества от ущерба защитит 
владельцев жилой или коммерче-
ской недвижимости от непредви-
денных расходов, в случае:

Возместим ущерб, причиненный Вашему 
имуществу и сохраним добрые отношения 
с соседями!

Пожара | Залива | Повреждений | 
Противоправных действий третьих лиц (кража,
грабеж, разбой) | Ответственности перед 
третьими лицам (перед соседями)

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts
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СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Вероятность несчастного случая существу-
ет для любого из нас и полностью исключить 
возможность печального события нельзя. 
Однако можно застраховать себя и своих 
близких от последствий несчастных случаев, 
травм и других непредвиденных событий. 

Страховой договор доступен каждому, а 
оформление занимает всего несколько ми-
нут. 

С заботой о самом главном.

Лучшие тарифы для страхования семьи, работодателей, 
спортсменов и студентов | Оптимальный выбор рисков 
| Возможность получения страховой выплаты в размере 50% 
до закрытия больничного | Возможность выбора территории 
страхования — Казахстан, СНГ или весь мир  

38

СТРАХОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Непреднамеренные ошибки 
и упущения при оказании 
профессиональных услуг 
неизбежны. Кто ответит за риски 
в Вашей компании?

Предлагаем надежную страховую защиту адвокатам и 
юридическим консультантам, врачам и медицинским 
работникам, разработчикам проектной документа-
ции, охранным организациям и представителям других 
сфер деятельности.

Страхование оплачивает расходы на защи-
ту от требований по неверным професси-
ональным действиям, а также расходы на 
возмещение ущерба, нанесенного такими 
действиями.

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts
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ТИТУЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Основными объектами данного страхова-
ния являются жилые помещения (квартиры, 
дома), а также земельные участки.

При предоставлении ипотечных кредитов 
или кредитовании под залог недвижимости 
страхование титула может являться обяза-
тельным требованием банка.

Титульное страхование защитит от 
потери прав собственности на не-
движимое имущество.

Необходимость приобретения 
титульного страхования в случаях:

| распространения мошенничества на рынке недвижимости
| нарушения в процессе приватизации | продажи недвижимости 
по поддельным документам | недееспособности либо неспособности 
понимать значение своих действий одним из участников сделки
| раздела наследственного имущества с нарушением интересов 
отдельных наследников | совершения сделки с совместным имуществом 
супругов без согласия одного из них

СТРАХОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Мы предлагаем страховую защиту 
от рисков, связанных с исполнением 
обязательств по договору  (поставки, 
строительства, аренды и прочего), 
а так же причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц.

Между субъектами экономической деятель-
ности  заключаются договора/контракты на 
поставку товаров, работ, услуг, в том числе 
договора государственных закупок. Заказ-
чик/покупатель должен быть уверен в том, 
что принятые обязательства будут испол-
нены  в полном объеме и в установленные 
сроки. 

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts
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МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ МИГРАНТОВ

Необходимое условие для 
пребывания иностранного 
гражданина на территории 
Республики Казахстан. 

Нашим клиентам  обеспечена 
круглосуточная поддержка 
и медицинские услуги в рамках 
страховых программ: 

42

вызов скорой помощи | госпитализация или 
услуги стационара | диагностика | примене-
ние лекарственных средств | репатриация

СТРАХОВАНИЕ 
ГРУЗОВ

Мы предлагаем максимальное по-
крытие рисков, связанных с гибе-
лью, повреждением или утратой 
перевозимого груза, при транс-
портировке:

При наступлении страхового случая 
ваш бизнес останется под защитой и 
получит финансовую поддержку в виде 
страховой выплаты.

Вы можете застраховать весь объем грузо-
перевозок или разовую перевозку грузов.

автомобильным | водным | воздушным 
| железнодорожным транспортом

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts
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СТРАХОВАНИЕ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Страхование морского транспор-
та и речных судов позволяет убе-
речь предприятие от непредви-
денных расходов в случае гибели, 
пропажи без вести и аварии 
с участием судна.

Дополнительно может быть застрахо-
вана ответственность владельца водно-
го транспорта с гарантией возмещения 
ущерба, причиненного третьим лицам.
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СТРАХОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Страхование железнодорожного 
транспорта обеспечивает покры-
тие затрат владельца на ремонт 
подвижного состава при повреж-
дениях в пути и во время стоянки.

Страховая выплата позволит оперативно восстановить 
данный вид транспорта для перевозки грузов и пассажиров.

При заключении договора страхования осу-
ществляется выбор наиболее оптимальных 
условий защиты от событий, которые могут 
повлечь нарушение финансовой стабильно-
сти Страхователя.

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts

Для оформления полиса в офисе узнайте адрес и телефон страховой компании 
в вашем городе на сайте ASKO.kz/contacts
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ



ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ

47

Принимая риски на страхование, компания гарантирует своим клиентам до-
статочные финансовые ресурсы для выполнения договорных обязательств. 
Финансовая устойчивость компании подтверждена миллиардными актива-
ми и страховыми резервами.

Динамика роста страховых 
резервов, собственного капитала
и активов компании, млн тг

48

Динамика роста страховых премий 
и выплат компании, млн тг

Компания неуклонно наращивает объемы страховых 
премий и выплат страхового возмещения.

5 671 ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ 
ПРЕМИЙ В 2021 ГОДУ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
СЕТЬ

51

Узнайте адрес офиса в вашем 
регионе, позвонив в call-центр
(бесплатно с мобильного) 

или на сайте

/contacts


