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«АСКО» «Сақтандыру компаниясы» АҚ 

________________________________________  

________________________________________ 

                         (Т.А.Ә. толығымен) 

Өтініш берушінің ЖСН____________________ 

Жеке басын куәландыратын құжат 

№ _________________ «____»_____._____ ж. 

кіммен берілген__________________________ 

тіркелу бойынша мекен-жайы (тіркеу):_______ 

_________________________________________ 

Ұялы/үй тел. №: _________________________  
E-mail ______________________________________ 

ЖКО қатысушысының тел._________________ 

Сақтандыру шартының № (бірегей 

нөмірі)___________________________________ 

 

Көлік оқиғасы туралы өтініш. 
 

Сізден _______________________, мем.№_____________ маркалы автокөлікті пайдалану кезінде «____» 

___________20___жылы, шамамен _____ сағатта орын алған көлік оқиғасын тіркеуді сұраймын. 

1.ЖКО қайда және қандай жағдайда болды? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ЖКО жәбірленушілер бар ма?             ИӘ             ЖОҚ 

2.1 Сақтандыру оқиғасы нәтижесінде өмірге және денсаулыққа зиян келтірілді: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ЖКО «АСКО» СК» АҚ авариялық комиссары болды ма, шақырту болды ма?______________________  

 

4.Сіз ЖЖЕ бұзумен және әкімшілік хаттамамен келісесіз бе?                                  ИӘ               ЖОҚ 

 

5. ЖКО екінші (басқа) қатысушысы-(лары)ның автокөлігінің маркасы мен 

мем.нөмірі________________________________________________________________________________ 

сыртқы тексеру кезінде келесі зақымданулар байқалды __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

6. Бүлінген мүлікті қалпына келтірудің шамамен құны ___________________________________________ 

 

7. ЖКО материалдарын қарау шамамен «____» __________ 20___ жылға белгіленді. 

8. Заңда (сақтандыру шартында) белгіленген мерзімде сақтандыру ісін қалыптастыру үшін барлық 

қажетті құжаттарды ұсынуға, сондай-ақ бүлінген мүлікті қарау үшін Сақтандырушыға бағалауды 

ұйымдастыруға өтініш берген күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде екі зақымдалған көлік құралын 

беруге міндеттенемін. Сақтанушы мен жәбірленушінің құқықтары мен міндеттерімен таныстым. 

Осы арқылы Компания ҚР АК 839-бабына сәйкес Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру 

жағдайы және оның салдары туралы жалған мәліметтерді хабарлауы Сақтандырушының 

сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына, сондай-ақ Сақтанушыны ҚР ҚК және 

сақтандыру Ережелерінде көзделген салдарларға әкеп соғуы мүмкін екендігі туралы хабарлайды. Мен 

хабарлаған мәліметтердің дұрыстығын растаймын. Компанияға ұсыну үшін қажетті құжаттар 

тізімін алдым.  

Өтініш беруші  ____________________       _______________________ «______» __________20__ж.   

                                     (қолы)                                           (ТАӘ) 

Өтініштерді қабылдауды жүзеге асыратын тұлға – Компанияның өкілі             
                 _____________________       ________________________«______» __________20__ж.   

                                 (қолы)                                           (ТАӘ) 


