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КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ИЕЛЕРІНІҢ 

АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН 

МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

1 БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, ҚР «Сақтандыру қызметі 

туралы» Заңына және 1 шілде 2003ж. №466-11 «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Заңына (әрә қарай-Заң)  сәйкес 

және Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру Ережелері (әрі қарай-Ереже) негізінде «АСКО» Сақтандыру компаниясы» АҚ 

(әрі қарай мәтін бойынша –Сақтандырушы) жеке және заңды тұлғалармен көлік (әрі 

қарай-Сақтанушылар)  құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру шарттарын (әрі қарай мәтін бойынша-Шарт) жасасты. 

1.2. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандырудың мақсаты үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) 

мүлкіне көлік құралдарын пайдалану нәтижесінде  келтірілген зиянға сақтандыру 

төлемдерін іске асыру арқылы қорғауды қамтамасыз ету болып табылады. 

1.3. Иелердің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жатады: 



1) Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша уәкілетті орган 

бөлімшелерінде тіркелген (мемлекеттік тіркеуге жататын) жеңіл, жүк, автобус, 

микроавтобус және олардың базасында жасалған көлік құралдары, мотокөлік және 

тіркеме және жартылай тіркеме, сонымен қатар трамвай мен троллейбустар; 

2) Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кірген (енгізген)  көліктер; 

3) Тіркеу орнына кедендік бақылау органдарынан, дайындаушы-ұйымдар, жөндеу 

және сауда ұйымдарынан өз бетімен келген 1),2) тш. көрсетілген көлік құралдары, сондай-

ақ көлік құралы иесінің тұрақты орнының немесе меншік құқығының өзгеруіне 

байланысты жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша уәкілетті орган 

бөлімшесінде есептен шыққан көлік құралдары; 

1.4. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі оның 

пайдаланатын көлік құралының әрбір бірлігі бойынша міндетті сақтандыруға жатады. 

2. БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ 

2.1. Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру объектісі осы ережеге сәйкес аса 

қауіптілік көзі ретінде көлік құралын пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, 

денсаулығына және/немесе мүлкіне келтірілген зиянды ҚР азаматтық заңдарымен 

белгіленген өтеу міндетімен байланысты сақтандырылған тұлғаның мүліктік мүддесі 

болып табылады. 

3 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 

 

3.1. Сақтандыру шартында көлік құралын Сақтандырушының пайдалануы нәтижесінде 

жәбірленуші деп танылған тұлғаның өміріне, денсаулығына және мүлкіне келітірілген 

зиянды өтеу бойынша  Сақтандырылушының азаматтық-құқықтық жауапкерішілігінің 

туындау дерегі сақтандыру жағдайы болып танылады. 

3.2. Сақтандыру шарты бойынша Сақтандырушы сақтандыру жағдайы нәтижесінде және 

өлім, жарақат, еңбек қабілеттілігін жоғалту және/немесе мүлкін құрту немесе бүлдіру 

нәтижесінде келтірілген зиянды өтеу туралы жәбірленген тұлғалар тарапынан 

Сақтандырылушыға кінарат ұсыну жағдайында сақтандыру қорғауын қамтамасыз етеді. 

4 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНАН ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖӘНЕ 

САҚТАНДЫРУ ШЕКТЕУЛЕРІ 

 

4.1. Сақтандыру шарты Заңға тиісті жәбірленуші болып танылған барлық тұлғаларға 

қатысты әрекет етеді, оның ішінде  зиянды келтіруге кінәлі болып танылған 

Сақтанушының (Сақтандырылушының) көлік құралында болғандар, келесіден өзге: 

1) Сақтанушымен (Сақтандырылушымен) қызмет және еңбек міндеттерін орындау 

мақсатында аталған көлік құралын басқарған тұлғалар, оның ішінде еңбек шарты негізінде 

және көлік құралының иесімен өзге шарт арқылы немесе Сақтанушы (Сақтандырылушы) 

қатысуымен жазбаша нысандағы мәмілені рәсімдемей оның еркі негізінде; 

2) жолаушылар, егер Сақтанушы (Сақтандырылушы) жолаушылр алдында 

тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды 

регламенттейтін Қазақстан Республикасының заң актілерінің талаптары таратылатын 

тасымалдаушы болып табылса; 

3) Сақтанушы (Сақтандырылушы) жұмыскері, егер ҚР заң актілерімен Сақтанушыға 

(Сақтандырылушыға) жұмыскерді еңбек (қызмет) міндеттерін орындау барысында 

жазатайым жағдайдан сақтандыру міндеті жұмыс беруші ретінде жүктелсе; 



4.2. Міндетті сақтандыруға өз қызмет және еңбек міндеттерін орындау мақсатында 

аталған көлік құралын басқарған тұлғалар, оның ішінде еңбек шарты негізінде және көлік 

құралының иесімен өзге шарт арқылы немесе оның қатысуымен жазбаша нысандағы 

мәмілені рәсімдемей оның еркі негізінде көлік құралын басқарушы тұлғаның 

жаупкершілігі жатпайды. 

4.3. Сақтандыру шарты жасалмайды: 

1) көлік иесі Қазақстан Республикасы мен сол елдің арасында жасалған халықаралық шарт 

тараптарына сәйкес  Қазақстан Республикасымен қабылданатын сақтандыру шартын 

жасаған өзге мемлекеттің аймағында тіркелген көлік құралы Қазақстан Республикасының 

аумағына кірген жағдайда; 

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бойынша уәкілетті органның бөлімшелерінде мемлекеттік тіркеу мен есепке жатпайтын 

көлік құралдары иелері (трамвай мен троллейбустардан өзге). 

 

5 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ СОМАЛАРЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ 

5.1. Сақтандыру жағдайы туындау барысында Сақтандырушы сақтандыру төлемін іске 

асыруға міндетті ақша сақтандыру сомасы болып табылады. 

5.2.Бір сақтандыру жағдайы бойынша  Сақтандырушының жауапкершілігінің шекті 

көлемі келесі: 

5.2.1. әрбір жәбірленушінің өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиян үшін және 

келесіге әкеліп соқтырған: 

1) қайтыс болу-2 000 айлық есептік көрсеткіш; 

2) мүгедектік тағайындау: 

- І топ- 1600 АЕК; 

- ІІ топ-1200 АЕК; 

- ІІІ топ- 500 АЕК; 

- «мүгедек-бала»- 1000 АЕК. 

3) мүгедектік тағайындамай мертігу,жарақаттану немесе денсаулықтың өзге ақаулары- 

амбулаторлық және (немесе) стационарлық емдеудің нақты шығындары мөлшерінде, 

алайда, 300 айлық есептік көрсеткіштен көп емес. 

5.2.2. бір жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін- келтірілген зиян мөлшерінде, 

алайда, 600 айлық есептік көрсеткіштен көп емес; 

5.2.3. екі және одан көп жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін- келтірілген зиян 

мөлшерінде, алайда, 600 АЕК көп емес. Оның барысында барлық жәбірленушілерге 

сақтандыру төлемі 200 АЕК аспауы тиіс. Зиян мөлшері Сақтандырушы жауапкершілігінің 

шекті көлемінен асқан жағдайда сақтандыру төлемі әрбір жәбірленушіге оның мүлкіне 

келтірілген зиян дәрежесіне тең іске асырылады. 

 

6 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ЖАСАУ ТӘРТІБІ 

6.1. Сақтандыру шарттары стандартты және кешендік болып бөлінеді: 

6.2. Стандартты шарт бойынша бір немесе бірнеше көлік құралдары иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігі сақтандырылуы мүмкін. 

6.3. стандартты шарт пайдаланылатын әрбір көлік құралына жасалады. 

6.4. Стандартты шарт бойынша Сақтанушының (Сақтандырылушының) өзінің үшінші 

тұлғаларға зиян келтіру нәтижесінде пайда болған Сақтанушының 



(Сақтандырылуышының) азаматтық-құқықтық жауапкершілігі сақтандырылған болып 

саналады немесе келесі жағдайларда: 

-  Сақтанушы (Сақтандырылуышы) қатысуымен оны басқаруға құқығы бар тұлғаның 

көлік құралын басқару; 

- Сақтанушымен (Сақтандырылуышымен) жазбаша нысанда рәсімделген еңбек немесе 

өзге шарт негізінде көлік құралын басқару; 

- көлік құралын заңсыз жолмен ие болған тұлғаның көлік құралын басқару , егер 

келтірілген зиян үшін жауапкершілік Сақтанушыға (Сақтандырылуышыға) жүктелсе. 

6.5. Кешендік шарт бойынша екі және одан көп көлік құралының иесі болып табылатын 

жеке тұлғаның азаматтық-құқықтық жауапкершілігі сақтандырылуы мүмкін. 

6.6. Кешендік шарт барлық пайдаланылатын көлік құралдарына жасалады. 

6.7.  Кешендік шарт бойынша Сақтанушының (Сақтандырылушының) өзінің үшінші 

тұлғаларға зиян келтіру нәтижесінде пайда болған Сақтанушының (Сақтандырылушының) 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігі сақтандырылған болып саналады немесе келесі 

жағдайларда: 

-  Сақтанушы (Сақтандырылуышы) қатысуымен оны басқаруға құқығы бар тұлғаның 

көлік құралын басқару; 

- көлік құралына заңсыз жолмен ие болған тұлғаның көлік құралын басқаруы , егер 

келтірілген зиян үшін жауапкершілік Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) жүктелсе. 

6.8. Сақтандыру шарты сақтандыру полисын электрондық нысанда Сақтандырушымен 

жасау жолымен жасалады. 

Сақтандыру шартын жасау негізі сақтандыру сыйақысын есептеу үшін және 

Сақтанушыны, сақтандырылушыны куәландыруға қажетті мәліметтері бар 

Сақтанушының арызы болып табылады. 

Сақтандыру шарты Сақтанушының қалауы бойынша Сақтандырушыға жазбаша жүгіну 

жолымен немесе Сақтанушы мен Сақтандырылушы арасында электрондық нысанда 

Сақтандырушының интернет-қорларын пайдаланумен ақпарат айырбастау жолымен 

жасалуы мүмкін. 

6.9. Сақтандыру полисында көрсетілген Сақтанушы (Сақтандырылушы) , көлік құралы 

туралы мәліметтер негізінде сақтандыру шарты жасалатын Сақтанушының арызында 

көрсетілген мәліметтерге сәйкес белгіленеді. 

6.10. Кешендік шарт бойынша сақтандыру сыйақысы бір көлік құралы үшін төленеді, 

оның барысында сақтандыру сыйақысының мөлшері сақтандыру полисында көрсетілген 

көлік құралдары үшін белгіленген сақтандыру сыйақылары мөлшерінен ең көп көлемге 

тең анықталады. 

6.11. Стандартты шарт бойынша сақтандыру сыйақысы әрбір сақтандырылушы бойынша 

есептеледі және әрбір сақтандырылушы бойынша есептелген сақтандыру сыйақысы 

мөлшерінен ең көп көлемге тең мөлшерде Сақтанушымен төлеуге жатады. 

6.12. Егер сақтандыру шартымен өзгесі қарастырылмаса, сақтандыру сыйақысын 

сақтанушы бір төлеммен төлейді. 

6.13. Сақтандырушы сақтандыру шартында сақтандыру төлемін бөліп төлеуді қарастыруы 

мүмкін. 

6.14. Сақтандырушы сақтандыру сыйақысын Сақтандырушының интернет-қорлары 

арқылы ақшасыз есеп айырысу тәсілімен төлеу мүмкіндігін ұсынады. 

 

7 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОРНЫ 



7.1. Сақтандыру шарты сақтандыру шартымен белгіленген күннен бастап күшіне енеді 

және жақтар үшін міндетті болып табылады. 

7.2. сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-қорларын пайдаланумен жасау 

барысында аталған сақтандыру шарты, егер өзгесі сақтандыру шартымен қарастырылмаса, 

сақтандыру сыйақысын (сақтандыру сыйақысын бөліп төлеу жағдайында алғашқы 

сақтандыру жарнасы) сақтанушы төлеген күннен Сақтандырушы ұсынған шарттарда 

Сақтанушымен жасалған болып саналады. 

7.3. Сақтандыру шарты ол күшіне енген сәттен бастап он екі ай мерзіміне жасалады. 

7.4. Осы Ереженің 7.2. т. қарастырылған мерзімнен басқа мерзімге сақтандыру шартын 

жасауға жол беріледі: 

1) көлік құралын мерзімді пайдалану барысында, алайда, алты айдан көп емес; 

2) сақтандыру төлемін кепілдеу жүйесіне қатысушысы ұйыммен еркінен тыс жойылатын 

несиегерлермен (сақтанушылармен); 

3) Осы ереженің 1 бөлімі 1.3. т. 3) тш. қарастырылған жағдайда көлік құралын 

мемлекеттік тіркеу алдындағы мерзімге, алайда, бес күнтізбелік күннен кем емес; 

4) ҚР аумағына уақытша кірудің барлық мерзіміне көлік құралы уақытша кірген жағдайда, 

алайда, бес күнтізбелік күннен кем емес. 

7.5. Сақтандыру шартының әрекеті Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледі, 

егер ҚР жасалған халықаралық шартпен өзгесі қарастырылмаса. 

8 БӨЛІМ. САҚТАНУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ 

8.1. Сақтанушы құқылы: 

1) Сақтандырушыдан көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың 

тараптарын, шарт бойынша өз құқықтары мен  міндеттерін түсіндіруді талап етуге; 

2) сақтандыру бойынша мәліметтердің бірыңғай базасын (әрі қарай-мәліметтер базасы)  

қалыптастыру және жүргізу бойынша ұйымнан мәліметтер базасына ол бойынша 

мәліметтерді енгізу міндетіне кіретін Сақтандырушымен Сақтанушы жасаған сақтандыру 

шарты туралы мәліметтердің мәліметтер базасында болуы жайлы ақпаратты сұратуға; 

3) Сақтандырушы іске асырған келтірілген зиян мөлшерін анықтау нәтижелерімен және 

іске асырылған сақтандыру төлемімен танысуға; 

4) сақтандыру шартын мерзімінен бұрын қысқартуға; 

5) Сақтандырушыға Заңның 29-1 бабында қарастырылған ерекшеліктерді ескере отырып 

жүгінуге, немесе сақтандыру омбудсманына немесе сақтандыру шартынан шығатын 

мәселелерді реттеу үшін жүгінуге; 

6) сақтандыру омбудсманына арыз және тіркелген құжаттарды жолдауға (тікелей 

сақтандыру омбудсманына, оның ішінде интернет-қоры, немесе Сақтандырушы арқылы, 

оның ішінде оның филиалы мен өкілдігі); 

7) сақтандыру төлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында 

қарастырылған жағдайларда алуға. 

8.2. Сақтанушы міндетті: 

1) сақтандыру шартын жасау барысында Сақтандырушыға өзі туралы мәліметтері, 

сақтандыру полисына енгізілген әрбір Сақтандырушы, көлік құралы (құралдары), қос 

сақтандыру, көлік құралын мерзімді пайдалану, ҚР аумағына уақытша ену және арызға 

енгізу үшін қажетті сақтандыру сыйаықысының мөлшерін азайту құқығы және арызда 

көрсетілген мәліметтерді растайтын қажетті құжаттардың көшірмелері туралы 

мәліметтерді ұсынуға; 



2) сақтандыру шартымен белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде сақтандыру 

сыйақысын төлеуге; 

3) дереу, алайда, үш жұмыс күнінен кешіктірмей көлік оқиғасы мен сақтандыру жағдайы 

туралы оған мәлім болған сәттен бастап ол туралы Сақтандырушыны қолайлы тәсілмен 

(жазбаша, ауызша) хабардар етуге. Ауызша хабарлама одан кейін (72 сағат ішінде) 

жазбаша расталуы тиіс. Егер сақтанушы (Сақтандырылушы) дәлелді себептермен аталған 

әрекеттерді орындауға мүмкіндігі болмаған жағдайда оны құжатпен растауы тиіс; 

4) дереу, алайда, екі жұмыс күнінен кешіктірмей Сақтандырушыға сақтандыру жағдайы 

жайлы мәлім болған сәттен бастап жәбірленушіні хабардар етуге; 

5) Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының туындауына жауапты тұлғаға кері талап қою 

құқығының ауысуын қамтамасыз етуге. 

8.3. Сақтандыру шартымен ҚР заңдарына қайшы келмейтін Сақтанушының өзге 

құқықтары мен міндеттері қарастырылуы мүмкін. 

 

9 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ 

9.1. Сақтандырушы міндетті: 

1) сақтандыру шартын жасау барысында Сақтанушыдан сақтандыру шартына енгізуге 

қажетті мәліметтерді, оның ішінде алдындағы көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін 

сақтандыру шарттары, сақтандыру жағдайлары мен сақтандыру төлемдері жайлы 

ақпаратты талап етуге, ҚР Азматтық кодексімен қарастырылған мәліметтерден өзге; 

2) сақтандыру шартын Сақтандырушының интернет-қорын пайдалану арқылы жасау 

жағдайында Сақтанушыға Заңның 19 бабына сәйкес есептелген төлеуге жататын 

сақтандыру сыйақысынан он пайыздан көп емес мөлшерде жеңілдік ұсынуға; 

3) тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзырларына қарай, сақтандыру 

жағдайының туындау дерегін растайтын және жәбірленушілерге келтірілген зиян 

мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға; 

4) көлік оқиғасының себептері мен өзге жайттарын анықтауға; 

5) ҚР қолданыстағы заңдарымен құқық ұсынуға; 

6) сақтандыру төлемін іске асырудан бас тартуға, сонымен қатар келтірілген шығынды 

Заңның 29 бабына сәйкес қарастырылған негіздер бойынша толық немесе ішінара өтеуден 

бас тартуға; 

7) жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына зиян келтіру дерегі болмаған жағдайда 

сақтандыру төлемін ішкі істер органдары берген оқиға кестесі бар жол жүру ережелерін 

бұзу туралы хаттама негізінде іске асыруға; 

9.2. Сақтандырушы міндетті: 

1) Сақтанушыны (Сақтандырылушыны) көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру шарттарымен таныстыруға, оның ішінде сақтандыру шартынан 

шығатын жақтардың құқықтары мен міндеттерімен; 

2) сақтандыру шартын жасағаннан кейін  Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) сақтандыру 

полисын рәсімдеуге; 

3) Заңның 20 бабы 1 т. бірінші бөлімінде көрсетілген тұлғаларға сақтандыру сыйақысын 

төлеу бойынша жеңілдіктерді ұсынуға; 

4) көлік оқиғасы жайлы хабарламаны алғаннан кейін оны дереу тіркеуге; 

5) жәбірленушіден немесе ҚР заңдарына сәйкес жәбірленушінің өліміне байланысты 

зиянды өтеп алуға құқығы бар тұлғаның жазбаша арызын алған күннен бастап бір жұмыс 

күні ішінде сақтандыру жағдайын растайтын құжаттар болғанда, көлік оқиғасы үшін 



кінәлі болып табылатын Сақтанушымен сақтандыру шартын (аты, тегі, әкесінің аты (егер 

ол жеке басын растайтын құжатта көрсетілсе)  жасау туралы мәліметтерді жазбаша 

ұсынуға; 

6) Заңмен белгіленген мерзімде және тәртіпте Сақтанушының (Сақтандырылушының) 

немесе жәбірленушінің (Пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің мүлкіне 

келтірілген зиян мөлшерін анықтау туралы арыз бойынша мүлікке келтірілген зиян 

мөлшерін есептеп, Пайда алушыға танысуға зиян мөлшері туралы есепті ұсынуға; 

7) сақтандыру жағдайының туындау дерегін және сақтандырушымен өтеуге жататын зиян 

мөлшерін растайтын құжаттар жетіспеген жағдайда үш жұмыс күні ішінде ол туралы арыз 

иесіне жетпей тұрған құжаттардың толық тізімі мен дұрыс рәсімделмеген құжаттардың  

толық тізімін көрсетіп хабарлауға; 

8) сақтандыру жағдайы туындаған жағдайда Заңмен қарастырылған мөлшерде, тәртіпте 

және мерзімде сақтандыру төлемін іске асыруға; 

9) тікелей реттеу тәртібінде келтірілген зиянды өтеу туралы жазбаша талаппен жүгінген 

жағдайда Заңмен қарастырылған мөлшерде, тәртіпте жіне мерзімде келтірілген зиянды 

өтеуге; 

10) Сақтанушыдан (жәбірленушіден, Пайда алушыдан) Сақтанушының (жәбірленушінің, 

Пайда алушының) талаптарын қарау жайлы арызын алған жағдайда бес жұмыс күні 

ішінде дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсетіп, жазбаша жауап ұсынуға; 

11) Сақтанушыдан (жәбірленушіден, Пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына 

жолданған арызды алған жағдайда аталған арызды, сонымен қатар оған тіркелген 

құжаттарды сақтандыру омбудсманына алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайта 

жолдауға; 

12) Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) сақтандыру жағдайы барысында залалдың алдын 

алу немесе оны азайту мақсатында көтерген шығындарын өтеуге; 

13) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге. 

9.3. Сақтандыру шартымен ҚР заңдарына қайшы келмейтін өзге құқықтары мен 

міндеттері қарастырылуы мүмкін. 

 

10БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ ТУЫНДАҒАН ЖАҒДАЙДА САҚТАНУШЫНЫҢ 

(САҚТАНДЫРЫЛУШЫНЫҢ) ӘРЕКЕТТЕРІ 

10.1. Сақтандыру жағдайы туындаған сәтте Сақтанушы (Сақтандырылушы) міндетті: 

1)көлік оқиғасын жасау барысында жәбірленушілерге және жол жүрісі қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша уәкілетті органдар қызметкерлеріне Сақтандырушының атауы 

мен орналасқан орнын хабарлауға; 

2) көлік оқиғасын жасау барысында қалыптасқан жағдайда болуы мүмкін шығындардың 

алдын алу немесе азайту үшін қолайлы және дұрыс шараларды, оның ішінде жәбірленген 

тұлғаларға көмек көрсету және мүлкін сақтау шараларын қолдануға; 

3) тиісті органдарға және ұйымдарға олардың құзырларына қарай көлік оқиғасы мен 

жәбірленген тұлғалар туралы хабарлауға (жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бойынша уәкілетті орган бөлімшелері, өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары, жедел 

медициналық көмек қызметі, апаттық қызметтер); 

4) көлік оқиғасын жасау барысында дереу, уәкілетті лауазымды тұлғадан жазбаша 

жолдама алған сәттен бастап екі сағаттан кешіктірмей, психобелсенді заттарды қолдану 

дерегін және масаю жағдайын анықтау үшін ҚР Заң талаптарына сәйкес медициналық 

куәландырудан өтуге. 



10.2. Көлік оқиғасын жасау барысында өміріне, денсаулығына және мүлкіне зиян 

келтірілген жәбірленушілер болмаған жағдайда көлік оқиғасының қатысушылары болған 

оқиғаның жайттарын бағалауға және болжамды мөлшері 50 АЕК аспауы тиіс мүлікке 

келтірілген зиян мөлшеріне қатысты өзара келісу бойынша өз бетімен оқиға кестесін 

жасап, қол қоюға және содан соң ішкі істер органдарының жақын арадағы постына немесе 

бөлімшесіне оны рәсімдеуге келуге құқылы. 

11 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТУЫНДАУЫН  

ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР МӨЛШЕРІН РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ 

11.1. Сақтандыру төлемі туралы талапты Сақтанушы (Сақтандырылушы) немесе Пайда 

алушы болып табылатын өзге тұлға  Сақтандырушыға жазбаша түрде тұрақты орнын, 

байланыс телефондарын,банктік деректемелерін (қажет болған жағдайда) , сақтандыру 

төлемін алу тәртібін-қолма қол ақшамен немесе сақтандыру төлемін іске асыру үшін 

қажетті құжаттарды қосып, банктік шотқа аудару жайлы жазбаша түрде ұсынады. 

Арыз иесінің талабы бойынша сақтандыру төлемі туралы талап электрондық көшірме, 

электрондық құжаттар түрінде сақтандыру төлемін іске асыруға қажетті құжаттарды 

қосып, электрондық нысанда жолдауы мүмкін. Оның барысында электрондық түрдегі 

сақтандыру төлемін іске асыру туралы талап арыз иесін Сақтандырушыға оның 

орналасқан орны бойынша құжаттар түпнұсқасын ұсынудан босатпайды.  

11.2. Сақтандыру төлемі туралы арызға келесі құжаттар тіркеледі:  

1) сақтандыру жағдайының туындау дерегін және жәбірленушілерге келтірілген зиян 

мөлшерін растайтын құжаттар; 

2) жәбірленушінің өміріне, денсаулығына зиян келтіру дерегі болған жағдайда 

жәбірленушінің уақытша еңбек қабілетсіздігінің мерзімі туралы денсаулық сақтау 

ұйымының анықтамасы немесе жәбірленушіге мүгедектік тағайындау  туралы арнайы 

мекеменің анықтамасының көшірмесі; 

3) жәбірленушінің өлімі туралы нотариусен расталған көшірме; 

4) Пайда алушының залалды өтеп алуға құқығын растайтын құжат (көшірме); 

5) Заңның 22 бабы 3 т. қарастырылған жағдайда залал мөлшерін анықтау туралы арыз; 

6) Пайда алушының (жеке тұлға үшін) жеке басын растайтын құжат немесе заңды 

тұлғаның өкіліне берілген сенімхаттың түпнұсқасы; 

7) сақтандыру жағдайы туындаған жағдайда залалдың мөлшерін азайту немесе оның 

алдын алу мақсатында Сақтанушы (Сақтандырылушы) көтерген шығындарды растайтын 

құжаттар-болса. 

Құжаттарды қабылдаған Сақтандырушы арыз иесі ұсынған құжаттардың толық тізімін  

және оларды қабылдау күнін көрсетіп, анықтаманы екі данада жасауға міндетті. 

Арыз иесі Сақтандырушыға жеке өзі жүгінген жағдайда анықтаманың бір данасы арыз 

иесіне, екінші данасы арыз иесінің алғаны туралы белгісімен Сақтандырушыда қалады. 

Сақтандыру жағдайының туындау дерегін және өтеуге жататын зиян мөлшерін  растайтын 

құжаттар жетпеген жағдайда  Сақтандырушы үш жұмыс күні ішінде ол туралы жетпей 

тұрған және (немесе) дұрыс рәсімделмеген құжаттардың толық тізімін көрсетіп, 

хабарлайды. 

11.3. Жәбірленушінің өміріне және денсаулығына келтірілген зиян мөлшері тиісті 

ұйымдар берген құжаттар негізінде Заңға сәйкес анықталады. 

11.4. Сақтандырушы он жұмыс күні ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық 

актісімен белгіленген нысан бойынша мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін анықтау 

туралы арыз негізінде жұмыс күні ішінде іске асырады. 



11.5. Көлік құралына келтірілген зиян мөлшерін анықтауды Сақтандырушы уәкілетті 

органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес іске асырады. 

 

12 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ІСКЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ, МЕРЗІМДЕРІ ЖӘНЕ 

ШАРТТАРЫ 

 

12.1.  Жәбірленуші болып  Пайда алушы (ол қайтыс болған жағдайда, ҚР заңдарына 

сәйкес жәбірленушінің өліміне байланысты зиянды өтеп алуға құқығы бар тұлға) сонымен 

қатар Заңмен белгіленген және сақтандыру төлеміне құқық алған Сақтанушы 

(Сақтандырылушы) немесе Сақтандырушының жауапкершілігі көлемі шегінде келтірілген 

зиянды жәбірленушіге өтеген немесе өзге тұлға  (зиянды өтеп алуға құқығы бар тұлға) 

табылады.  

Мүлікке зиян келтірілген жағдайда мүліктің иесі жәбірленуші болып саналады, ал қайтыс 

болған жағдайда- зиянды өтеп алуға құқығы бар тұлға. 

12.2. Егер сақтандыру жағдайының туындауына әкеліп соқтырған жайттар нәтижесінде 

жәбірленушінің денсаулығы нашарлап,(мүгедектік белгіленіп немесе мүгедектің жоғары 

тобы тағайындалса) немесе өліміне әкелсе, Сақтандырушы жәбірленушіден (Пайда 

алушыдан) келіп түскен арыз және тиісті құжаттар негізінде заңмен белгіленген тәртіпте 

және мөлшерде сақтандыру  төлемінің сомасын қайта есептеуді іске асырады. Оның 

барысында  сақтандыру  төлемінің сомалары бұрын төленген сомалар есесіне 

қабылданады. 

12.4. Бірнеше жәбірленушілердің мүлкіне зиян келтірілген жағдайда Сақтандырушы 

сақтандыру  төлемін барлық жәбірленішулердің құжаттарын алған күннен бастап жеті 

жұмыс күні ішінде , алайда, Сақтандырушыға бірінші ұсынған  жәбірленушіден 

құжаттарды алған күннен 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей, басқа сақтандырылғандар 

құжаттарды ұсынғанына қарамастан іске асыруға. 

12.5.   Сақтандыру жағдайы туындаған жағдайда жәбірленуші болып табылатын және ҚР 

заңдарына сәйкес жәбірленуші болып саналатын Сақтанушының өліміне байланысты 

зиянды өтеп алуға құқығы бар Сақтанушы келтірілген зиянды өтеп алу үшін 

Сақтандырушыға, егер сақтандыру жағдайына кінәлі тұлғада көлік құралдары иелерінің 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты болғанда , жүгінуге міндетті. 

Жәбірленуші болып табылатын, бірақ меншік иесі болып табылмайтын зиян келтірілген  

Сақтанушы сақтандыру жағдайының туындауына кінәлі тұлғаға Сақтандырушыға 

жүгінеді. 

Тікелей реттеу тәртібінде келтірілген зиянды өтеуді Сақтандырушы жеті жұмыс күні 

ішінде осы Ереженің 11 бөлімі 11.2. т. 1),2),3),4),5) тш., қарастырылған құжаттарды алған 

күннен  бастап іске асырады. 

12.6. Жазбаша рәсімделген жәбірленушінің арызы бойынша немесе нотариуспен 

куәландырылған сенімхат бойынша сақтандыру төлемі денсаулықты және /немесе мүлікті 

қалпына келтіру қызметін көрсеткен тұлғаға тікелей жүзеге асыруы мүмкін. 

12.7. Сақтандырушы сақтандыру жағдайы туындаған күніне аталған мүліктің нарықтық 

бағасы мөлшерінде сақтандыру төлемін іске асырған жағдайда мүлікке немесе оның 

қалдығына құқығы бар. 

12.8. Сақтандыру төлемі сақтандыру полисында көрсетілген бүлінген көлік құралы үшін 

іске асырылмайды. 



12.9. Сақтандыру төлемін іске асырған Сақтандырушы келесі жағдайда төленген сома 

шегінде Сақтанушыға (Сақтандырушыға) кері талап қою құқығына ие, егер: 

1)    Сақтанушының (Сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық жауапкершілігі әрекеті 

сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған немесе оған әкеліп соқтырған қасақана 

әрекеттері салдарынан туындаса, қажетті қорғаныс және аса қажетті жағдайда жасалған 

әрекеттерден өзге; 

2) Сақтанушының (Сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық жауапкершілігі оның 

көлік құралын алкогольмен, есірткілік және токсикоманиялық масаю жағдайында басқару 

салдарынан туындаса; 

3) көлік оқиғасын жасау барысында көлік құралын басқарған тұлға оны басқару құқығы 

болмаса; 

4) сот талқылауы барысында сақтандыру жағдайы Сақтанушы (Сақтандырылушы) білген 

немесе білуі тиіс көлік құралдарының техникалық ақаулары салдарынан болса; 

5) көлік құралы техникалық мақсатына сәйкес емес мақсатта пайдаланса; 

6) )    Сақтанушы (Сақтандырушы) сақтандыру жағдайынан шығындарды азайту бойынша 

қасақана шара қолданбаса; 

7) көлік оқиғасы орнынан көлік құралын басқарған тұлға қашып кетсе; 

8) көлік құралын басқарған және психоактитвті заттарды қолдану мен масаю жағдайын 

дерегін анықтау үшін куәландыруға жолданған дәлелсіз себептермен ол куәландырудан 

өтпесе. 

Егер аталған жағдайларда оның иесімен еңбек қатынастарында болып немесе оның 

иесінің қатысумен мәмілені жазбаша рәсімдемей көлік құралын басқарған тұлға зиян 

келтіруге кінәлі болып табылса, Сақтандырушы аталған көлік құралының иесіне кері 

талап қою құқығына ие.   

12.10. Сақтандыру төлемін іске асырған Сақтандырушыға   сақтандыру нәтижесінде 

Сақтандырушыға өтеген шығындары үшін жауапты тұлғаға Сақтанушы (Сақтандырушы)  

қоятын ол төлеген сома шегінде кері талап қою құқығы ауысады. Оның барысында егер 

сақтандыру жағдайы автокөлік жолдарына және оның үстіндегі құрылғыларға қанағатты 

қызмет көрсетпеумен туындаған жол жағдайының себептері бойынша болғаны анықталса, 

сақтандыру төлемін іске асырған Сақтандырушыға сондай шарттардың пайда болуына 

кінәлі тұлғаға көлік құралының иесі қоятын талап қою құқығы ауысады. 

12.11. Сақтандырушы сақтандыру төлемін толық немесе ішанара іске асырудан бас 

тартуға келесі сақтандыру жағдайларда құқылы: 

1) Пайда алушының сақтандыру жағдайының пайда болуына бағытталған қасақана 

әрекеттері, қажетті қорғаныс және аса қажетті шара ретінде жасалғандардан өзге; 

2) ҚР заң актілерінде белгіленген тәртіпте Пайда алушының  сақтандыру жағдайымен 

себепті байланыста болған қылмыстық немесе әкімшілік құқықбұзушылық деп танылған 

әрекеттері. 

12.12. Сақтандырушының сақтандыру төлемін іске асырудан бас тартуға негіз ретінде 

келесі болуы мүмкін: 

1) Пайда алушының шығынды келтіруге кінәлі тұлғадан тиісті өтемін алуы; 

3)     Сақтанушының (Сақтандырылушының) көлік құралын жарыстарда, сынақтарда 

немесе оған арналған арнайы жүруге үйрету барысында пайдалану; 

4) көлік құралына тиеу және түсіру барысында зиян келтіру; 



5) жәбірленушінің мүлкіне ақша, құнды қағаз, алтын, күмістен жасалған бұйымдар, 

қымбат бұйымдар, әшекейлер, өнер туындылары немесе басқа құндылықтар ретінде зиян 

келтіру; 

6) жәбірленушінің Заңның 22 бабы 3  тармағының  үшінші бөлігі талаптарын бұзуы. 

12.13. сақтандырушы сақтандыру төлемін іске асырудан егер сақтандыру жағдайы келесі 

салдарынан болса босатылады: 

1) ядролық жарылыс, радиация немесе радиоактивті улану салдары; 

2) әскери әрекеттер; 

3) азаматтық соғыс, әр түрлі халық толқулары, жаппай тәртіп бұзушылық немесе 

ереуілдер. 

12.14. Сақтандыру төлемін іске асырудан бас тартуға негіздер болған жағдайда 

Сақтандырушы жеті жұмыс күні ішінде осы ереженің 1 бабымен қарастырылған барлық 

құжаттар мен арызды алған сәттен бастап арыз иесіне сақтандыру төлемін толық немесе 

ішінара бас тарту туралы бас тартудың негізді себептерін жазбаша көрсетіп тиісті шешім 

жолдайды. 

12.15. Сақтандырушы жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына зиян келтіру дерегі 

болмаған жағдайда, сақтандыру төлемін ішкі істер органдары берген оқиға кестесімен 

жолда жүру ережелерін бұзу туралы хаттама негізінде іске асыруға құқылы.   

 

13 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ ӘРЕКЕТІНІҢ ҚЫСҚАРУ ТАРАПТАРЫ 

13.1. Сақтандыру шарты келесі жағдайларда қысқарған болып саналады: 

1) әрекет ету мерзімі өтсе; 

2) мерзімінен бұрын қысқарғанда. 

13.2. Сақтандыру шартының әрекеті ҚР Азматтық кодексінің 841 бабында қарастырылған 

жағдайларда мерзімінен бұрын қысқарады. 

 

14 БӨЛІМ. ҚОСЫМША ШАРТТАР 

14.1. Сақтандыру шартын Сақтандырушының интернет –қорларын пайдалану арқылы 

жасау барысында Сақтанушы сақтандыру сыйақысын (алғашқы сақтандыру жарнасы 

сақтандыру сыйақысын бөліп бөліп төлеген жағдайда) Заңмен қарастырылған сақтандыру 

шарттарымен танысқаннан кейін, осы қосу шартын оған ұсынылған  шарттарда  жасауға 

өз келісімін растай отырып,төлейді. 

 

15 БӨЛІМ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 

15.1. Сақтандыру шарттары бойынша Сақтанушы мен Сақтандырушы арасындағы даулар 

келіссөздер арқылы шешіледі, ал келісімге келмеген жағдайда- ҚР заңдары белгілеген 

тәртіпте. 

15.2. Сақтандыру шартынан шығатын дау пайда болған жағдайда Сақтанушы 

(жәбірленуші, Пайда алушы) Сақтандырушыға (оның ішінде Сақтандырушының 

филиалы, өкілдігі, интернет-қоры арқылы) жазбаша арызды оның талаптарын растайтын 

құжаттарды қосып немесе сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, 

оның ішінде оның интернет-қоры, немесе оның филиалы, өкілдігі) немесе сотқа 

сақтандыру шартынан шығатын дауларды реттеу үшін жолдауға құқылы.  

15.3. Сақтанушыдан (жәбірленушіден, Пайда алушыдан)  арызды алған сәттен бастап 

сақтандырушы бес жұмыс күні ішінде оны қарап, одан әрі дауды реттеу тәртібін көрсетіп, 

жазбаша жауап ұсынады. 



15.4. Сақтанушы (жәбірленуші, Пайда алушы)  сақтандыру омбудсманына жүгінген 

жағдайда   Сақтандырушы Сақтанушының (жәбірленуші, Пайда алушы), сақтандыру 

омбудсманының сұранысы бойынша  дауларды қарауға және шешуге қарасты 

құжаттарды, сұранысты алған күннен үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті. 


